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Palavra do Presidente - Relatório da Diretoria  2019 
 

A toda a comunidade dos esportes sobre rodas no Brasil: 
 
No âmbito técnico-desportivo, 2018 foi mais um ano repleto de desafios e muitas conquistas.  
 
A ressaltar inicialmente, a conquista das duas medalhas de ouro em disputa na Patinação Artística 
(masculino e feminino) nos Jogos Sul-americanos ODESUR de Cochabamba, Bolívia, evento quadrienal mais 
importante do nosso subcontinente. Gustavo Casado, nosso campeão mundial, sagrou-se bicampeão no 
masculino e Bruna Wurts foi a grande campeã no feminino, derrotando uma adversária argentina também 
campeã mundial. 
 
Muito importante ressaltar também a confirmação pelo COB do retorno, após 12 longos anos, da 
Patinação de Velocidade aos Jogos Pan-americanos de Lima/2019 - evento quadrienal mais importante do 
continente americano e do qual o Brasil é o atual tetracampeão na Patinação Artística - único país na 
historia a conseguir tal feito, todos os quatro títulos conquistados por Marcel Sturmer.  
 
Ambos os Jogos, ODESUR e Pan-americanos, são parte do ciclo olímpico, daí sua grande importância. 
 
Conseguimos ainda participar do primeiro campeonato Pan-americano de seleções de Hóquei sobre Patins 
(masculino e feminino) em Bogotá, Colômbia que a partir de 2018 passou a ser um evento bianual 
obrigatório/classificatório aos Mundiais/Roller Games desta modalidade nos anos subsequentes. Esta é a 
única modalidade da World Skate que implementou um evento continental classificatório/obrigatório.    
 
Ainda no Hóquei sobre Patins, realizamos em Santos/SP após mais de uma década, os Campeonatos Sul-
americanos (masculino e feminino) da modalidade. Com 21 equipes, trata-se do maior campeonato oficial 
de clubes Seniores do mundo. Mais um enorme desafio vencido.  
 
Pudemos também realizar em São Paulo/SP pelo segundo ano consecutivo, o 2º. Campeonato 
Sulamericano de Freestyle Slalom - evento oficial anual da CBHP/CSP em parceria com a WSS/BSS. Este 
evento está sendo sedimentado e melhorado ano após ano, assim como a estruturação em nível nacional e 
continental desta que é, sob todos os aspectos, uma das novas e mais promissoras modalidades,  
 
Nossas Delegações participaram também dos Campeonatos Pan-americanos de Patinação Artística 
(Bogotá, Colômbia) e de Patinação de Velocidade (Monterrey, México) - onde conseguimos o índice 
técnico para o nosso retorno aos Jogos Pan-americanos de Lima/2019 através do atleta Gabriel Félix do DF. 
 
Participamos ainda e com o louvor de sempre, dos Campeonatos Mundiais de Patinação Artística na 
França, de Hockey In Line na Itália e de Patinação de Velocidade, na Holanda. 
 
Ainda em nível internacional, o Brasil teve reeleito o Presidente da Confederação Sulamericana de 
Patinagem (CSP) por mais um ciclo olímpico. Com este feito também, conquistamos automaticamente uma 
das vice-presidências da World Skate América - ex-Confederação Pan-americana de Patinagem.       
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Para que pudéssemos participar destes eventos internacionais, tivemos que, como sempre, seguir 
trabalhando no dia a dia, a nossa realidade interna através da realização dos eventos nacionais seletivos, 
previstos em Calendário. 
 
Outro fato notório em importância veio do Hockey In Line, dando um tremendo salto de qualidade ao 
implantar as primeiras duas quadras com medidas e piso oficiais, o que nos permitirá trazer ao Brasil, 
eventos internacionais oficiais da modalidade, provavelmente já a partir de 2019. 
  
Todo o acima exposto é fruto de um trabalho que vem sendo realizado em longo prazo e é do mérito de 
todos os envolvidos: as Federações nacionais oficialmente filiadas, seus diretores, técnicos e juízes, suas 
equipes, academias, ATLETAS e diretores de clubes federados. 
 
Também é de grande mérito a atuação dos pais e mães de atletas que sempre aportam seu incondicional 
“paitrocínio”. Sem a sua inestimável dedicação e ajuda, os esportes amadores não prosperariam. 
 
Não poderíamos jamais terminar estes registros sem mencionar o excelente trabalho dos colaboradores e 
de cada membro dos Comitês Técnicos da CBHP, pela busca incansável em aglutinar as modalidades, 
através da promoção de Seminários e Cursos, de dirigir os campeonatos nacionais e, na maioria das vezes, 
chefiar também as Delegações brasileiras nos diversos eventos internacionais em que participamos todos 
os anos.  
 
Enfim, à todos aqueles que tem feito o trabalho diário, ano após ano, refletindo o que é a patinação no 
Brasil em cada uma de suas modalidades, a todos eles, nosso sincero “muito obrigado”. Todos, sem 
exceção, cada um em sua função são verdadeiros heróis de suas modalidades.  
 

Mas, 2019 já começou a todo vapor!!   
 
Devido aos Roller Games este ano serem em julho, tivemos de antecipar o inicio de todas as atividades 
previstas para 2019. Com a grande colaboração de todos os envolvidos, pudemos efetuar os processos de 
filiação e consecução dos Calendários para os eventos nacionais seletivos.  
 
O Comitê Técnico de Patinação Artística promoveu agora em fevereiro, os dois maiores e mais importantes 
Seminários Técnicos da modalidade jamais realizados até então: um Seminário nacional em Joinville/SC e 
um Seminário internacional em Santos/SP, este com a presença como ministrante, de Nicola Genchi, 
Diretor do Comitê Técnico da Federação Internacional, World Skate - portanto a maior autoridade da 
modalidade no mundo. 
 
Em março, já começaremos com os dois primeiros campeonatos brasileiros: o de Patinação Artística 
(Joinville/SC) e o de Patinação de Velocidade (Sertãozinho/SP). Ambos serão os maiores eventos nacionais 
até então já realizados. Este fato, a propósito, está se repetindo ano após ano, demonstrando o notável 
crescimento de ambas as modalidades.   
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Em abril sediaremos, também em Joinville/SC, o Campeonato Sulamericano de Patinação Artística que, 
certamente, será o maior de todos os tempos. 
 
E assim sucessivamente cada uma das modalidades irá realizar seus eventos de Calendário com foco inicial 
na participação de nossas Delegações, primeiramente na segunda edição dos Roller Games, realizados na 
mesma localidade: Barcelona, Espanha e válidos pelos campeonatos mundiais das 10 modalidades da 
patinação,  
 
Estamos trabalhando para que o Brasil participe em 6 das 10 modalidades: Patinação Artística, Patinação 
de Velocidade, Hóquei sobre Patins, Hockey In Line, Freestyle e Inline Downhill.    
 
Logo após, nossas delegações de Patinação Artística e de Velocidade seguirão diretamente para Lima/Peru, 
para a disputa dos tão esperados Jogos Pan-americanos.  
 
E, para terminar o ano, o Brasil participará em dezembro do Campeonato Sulamericano de Patinação de 
Velocidade em Guayaquil, Equador. 
 
Realmente 2019 já começou com muitos desafios e as primeiras grandes realizações.  
 
Será mais um ano intenso, de muito trabalho e dedicação de todos os já mais acima mencionados. É por 
força destas atitudes que temos elevado nossas disciplinas e a CBHP aos mais altos patamares do cenário 
internacional.  
 
 

 
 
 
 
São Paulo, 21 de Fevereiro de 2019. 

 
 

Moacyr Neuenschwander Junior 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 
Presidente 
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