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Palavra do Presidente                                                                             
 
 

Nesta semana tivemos o desagradável episódio que culminou com o cancelamento das clínicas 
que a Sra. Rosa Pey veio ministrar no Rio Grande do Sul, por iniciativa do Presidente Léo 
Bengochêa, da Federação Gaúcha de Patinagem. 
 
Esta não foi a primeira nem será a última vez que pessoas como o Léo tomaram a iniciativa de 
trazer profissioanis estrangeiros de alto gabarito, contribuindo com isto em elevar o nível técnico 
de jovens atletas e dos treinadores do Brasil. Isto é louvável e sempre terá o apoio da CBHP. 
 
Todo o processo foi feito de boa-fé e imbuído das melhores intenções. Se houve erros 
processuais, foi por desconhecimento dos meandros da Lei e não por intenção em burlá-la. 
 
A covardia escondida por trás da denúncia que levou ao episódio do cancelamento mostra 
apenas a falta de caráter e expõe a personalidade destes covardes que, se fossem bem 
intencionados em contribuir para o engrandecimento da modalidade, teriam nos alertado antes e 
não, covardemente, aguardado o decorrer dos fatos para então causar todo o transtorno 
decorrente de sua covardia. 
 
O tempo irá rapidamente de encarregar de  tratar destes covardes como merecem. Espero que 
isto mostre aos pais de atletas e aos atletas que eventualmente estão vinculados a estes 
covardes, do que eles são realmente feitos e quais suas reais intenções para com a Patinação 
Artística. São covardes, não educadores. 
 
A todos aqueles que, de boa-fé, se inscreveram nas clínicas da Sra. Rosa Pey, nossas 
desculpas pessoais. Fica a nossa promessa de que tudo faremos para trazê-la de volta num 
futuro muito breve.  
 
Ao Léo e a todo o pessoal da Federação Gaúcha que estiveram envolvidos nesta situação, 
nosso manifesto de apoio e apreço. Sigam em frente na batalha e contem conosco!       

 
 

São Paulo, 17 de Julho de 2013 
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