Esclarecimento aos atletas da FSBERJ e interessados sobre o motivo da renúncia de toda direção.
Infelizmente essa carta não tem o teor que gostaríamos (que é a satisfação que sempre tivemos de estar
colaborando para o crescimento do nosso esporte no Estado do Rio de Janeiro), infelizmente, voltamos a
dizer, esse comunicado é para transmitir o quanto estamos decepcionados com uma minoria que se intitula
“dona” da FSBERJ e não admite que hoje não está na direção dessa entidade e por conta disso, ainda como
minoria, utilizam o “poder” de uma instituição superior para conseguir seus objetivos de vaidade pessoal.
Informamos aos atletas que tudo ficou mais claro quando alguns meses atrás a atual direção da FSBERJ
resolveu retirar do grupo de Whats App da diretoria os atletas Rolim e Lírio, por entendermos que eles não
estavam fazendo parte dessa atual gestão e sim somente da CBBS (no começo da gestão foram adicionados
vários atletas e conforme foram assumindo os trabalhos foram sendo retirados os que não fariam parte
efetivamente. E com esse argumento foi solicitado a retirada dos atletas citados).
A partir desse momento começamos a receber vários tipos de ameaças e interferências (por exemplo,
fomos informados numa reunião, que se eles não retornassem para o grupo, iriam tratar a FSBERJ apenas
como filiada da CBBS, que não iriam ficar como nossos consultores, como propusemos, e caso fossem vistos
quaisquer erros iriam aplicar as penalidades cabíveis – e, diga‐se de passagem, eles cumpriram isso, mas de
maneira totalmente autoritária e arbitrária, conforme vamos relatar abaixo). Aliás, essa reunião citada, foi
no Clube Militar, e aconteceu justamente para tentarmos aparar essas arestas que estavam muito abaladas
por conta da insatisfação desses dois atletas. Mas lógico que eles não estavam ali como atletas e sim como
dirigentes da CBBS, maior autoridade do esporte nesse país. Foi uma reunião em busca de conciliação entre
FSBERJ e CBBS. Nessa reunião foi inclusive ratificado o que já tínhamos informado a eles ao serem retirados
do grupo. Falamos do nosso entendimento da importância deles no cenário da sinuca estadual e nacional
e com certeza todos sairíamos ganhando se tivéssemos eles como aliados, ainda mais eles sendo atletas e
ex diretores da FSBERJ em gestões passadas, na verdade informamos que buscaríamos a ajuda deles
quando fosse necessário, como consultores, pela grande experiência e histórico que todos sabemos que
eles possuem. Mas que a gestão atual estaria caminhando com as próprias pernas e que não queríamos
interferência deles em nossas reuniões, inclusive citando várias vezes que poderiam convocar os Clubes
Filiados para Assembleia, como também cumpriram isso, como veremos.
Ainda nessa reunião ouvimos as solicitações deles em relação ao que entendiam que deveríamos modificar
no andamento dos nossos trabalhos e concordamos com praticamente todos os itens que nos
apresentaram. Menos retornar com eles para o grupo de Whats App da diretoria. E incrivelmente isso foi o
suficiente para, se sentindo traídos, como nos informaram, darem continuidade ao desfecho que veremos.

Feitas as devidas explicações do “início” das retaliações, vamos enumera‐las:

1‐ Primeira etapa do Six Reds Master – na citada reunião de “reconciliação” FSBERJ x CBBS, nos foi
informado que teríamos que seguir o regulamento atual em relação ao desempate. Mesmo
explicando que fizemos votação dos atletas no “Grupo Atletas FSBERJ” e a maioria concordando
em mudar e que iríamos solicitar a alteração na próxima AGO (Assembleia Geral Ordinária) eles não
concordaram e em nome da “reconciliação” resolvemos ceder e retificamos o ranking com
publicação no site, conforme estatuto atual. Mesmo assim recebemos do Sr. Pedro Rolim, pela
CBBS, o comunicado de que não estava sendo reconhecida a etapa do Six Reds Master (alegando
que existem outros motivos – os quais não haviam nos informado e pelo visto, sempre haverá
“outros motivos”).

2‐ Primeira etapa da Sinuca OURO – após total indisciplina do atleta Rolim, não aceitando o WO por
chegar atrasado, interferindo num jogo em andamento e convencendo os atletas de sua chave a
cancelar este jogo para retornar com o começo da chave e assim alterando o resultado da chave
e consequentemente de todo torneio, vendo isso o atleta Zico indignado, reclamou em voz alta,
dizendo que isso não era tolerável. Infelizmente naquele momento não foi dada a devida punição
ao atleta Rolim por ter interferido numa decisão e num jogo em andamento. Foi dada apenas,
posteriormente, uma advertência por escrito a ele e ao atleta Zico por ter se alterado (mesmo com
toda razão). Mas o inusitado desse evento foi o que ocorreu depois. Um dia antes da primeira etapa
do Six Reds Sênior, o Sr. Rolim, como presidente da CBBS, aplicou uma suspensão de 120 dias ao
atleta Zico de “todas as competições em âmbito nacional” devido a ele ter “desrespeitado à
FSBERJ e aos dirigentes Sergio Gomes (FSBERJ) e Pedro Rolim Bohm (CBBS)”. Notaram que de uma
hora para outra ele deixou de ser o atleta Rolim que “desrespeitou” várias normas, regulamentos
e boa conduta e virou o “presidente da CBBS” que não pode ser desrespeitado?
3‐ Primeira etapa do Six Reds Sênior – Esse evento aconteceu no NICC um dia após a comunicação
da suspenção arbitrária e sem precedente feita pela CBBS numa situação ocorrida num evento da
FSBERJ e que entendemos que só cabia uma advertência, que foi dada. Nesse dia o atleta Pedro
Rolim, inscrito para o torneio, pediu o microfone, e provavelmente vestido de CBBS, informou
que era melhor a maioria pensar se valeria a pena iniciar aquele evento com o Zico participando
porque provavelmente ele não teria validade para o ranking da CBBS. A diretoria da FSBERJ
naquele momento entendeu que não havia motivos (apenas pessoais) para a suspenção aplicada
pela CBBS, resolveu aceitar o pedido de defesa feita pelo Zico e deu sequência no torneio, onde o
Zico foi campeão.
4‐ Foi enviado a CBBS em nome do Sr Pedro Rolim, as defesas do Zico e do Six Reds Master.

5‐ Dia 22/5 recebemos por email do Sr Pedro Rolim, em nome da CBBS, 5 cartas, que são elas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Não aceitando a defesa do Zico e mantendo a punição do atleta por 120 dias em “todas
as competições de âmbito regional, estadual e nacional, a partir do dia 27/04/2018”;
Não aceitando a defesa do Six Reds Master e não reconhecendo a etapa dessa
Modalidade;
Não reconhecendo, enquanto CBBS, o ranking do Six Reds Sênior;
Comunicando que a FSBERJ está suspensa por 60 dias de eventos no AABB (clube que o
Sr. Rolim é sócio frequentador e enviou essa carta com procuração em seu nome);
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária – AGE, dessa vez com procuração de
02 clubes (AABB e Caiçara), para o dia 7/6, com pauta “apresentação, debate e votação
do balanço geral; da Prestação de Contas e do Parecer do Conselho Fiscal da FSBERJ;
relativos ao ano de 2017”; “Deliberação sobre o Projeto de Orçamento e o Plano de
Trabalho da Direção da FSBERJ”; “Problemas/Pendências da Gestão FSBERJ e ‘Propostas’
de encaminhamentos”.

OBS1: Importante frisar que ele não “solicitou” uma AGE a FSBERJ, como deveria acontecer, ele com
procuração de 2 clubes – um dos quais, o Caiçaras, que não pratica evento da FSBERJ há anos e por isso não
tem direito a voto, segundo Art. 6° letra “h” (igualmente o Clube Monte Líbano, que foi representado na
AGE pelo Sr. Marcio Couto e sem direito a voto pelo mesmo motivo) e com telefonema para o Presidente
do Conselho Fiscal, Sr. Marins, pedindo para ele participar dessa “Convocação”(contatamos o Sr. Marins
para confirmar isso) num ato totalmente impróprio, e daí invertendo o fato coloca na ‘Convocação’ que é
“atendendo pedido do Presidente do Conselho Fiscal da FSBERJ” conforme segue texto na integra abaixo.
Por essas e outras, podemos ter a real intenção dessa “Convocação”. Segue abaixo o texto na integra,
enviada pelo Sr. Rolim na carta citada acima.
“Como Procurador/Representante da AABB Rio e do Clube dos Caiçaras e atendendo pedido do Presidente
do Conselho Fiscal da FSBERJ, Sr. Antonio Carlos Marins, encaminho em anexo Edital de Convocação de
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da FSBERJ, a ser realizada no dia 07 de junho de 2018, às 18h30min
em Primeira Chamada e às 19h00min em Segunda e Última Chamada, na sede do Iate Clube do Rio de
Janeiro, situado na Avenida Pasteur, 333 – Botafogo ‐ Rio de Janeiro – RJ.”
OBS2: Ainda sobre a AGE e arbitrariedade do Sr. Rolim, o mesmo através de senha que ele possui, mesmo
sem autorização e sem fazer parte da direção atual, acessou o site da FSBERJ e postou a AGE e depois a Ata
da AGE nos dias 22/5 e 09/6 respectivamente, demonstrando, mais uma vez, a interferência externa que a
atual gestão vinha sofrendo, sem sequer ter o efetivo controle do sítio eletrônico da entidade.
Amigos atletas, diante do resumo exposto, após muita reflexão e pesar, a direção atual da FSBERJ resolve
o seguinte:
1‐ Cancelar a Primeira etapa da Sinuca Ouro devido a interferência do atleta Rolim, tendo em vista
que com isso modificou o andamento natural da chave e consequentemente de todo evento.
2‐ Cancelar todas as etapas das modalidades que tiveram suas etapas não reconhecidas pela CBBS
(sem nossa concordância é claro) e a que foi cancelada pela FSBERJ, que são elas: Six Reds Master,
Six Reds Sênior e Sinuca Ouro.
3‐ Comunicar que devido a esses cancelamentos os atletas inscritos nessas modalidades terão o
direito de restituição das etapas pagas, assim como da anuidade se assim desejar. Os atletas que
desejarem devolução devem formular seus pedidos por escrito e enviar a direção da FSBERJ.
4‐ Por entender que está impraticável dar andamento no que tínhamos planejado devido
interferências e represálias aqui citadas, por decisão unânime, essa diretoria, desde o Presidente
e Vice‐Presidente e demais diretores/colaboradores (empossados ou não), está renunciando dos
seus cargos e atribuições inerentes a essa diretoria a partir de 13/06/2018.
OBS: estamos em processo de entrega dos cargos e prestação de contas de nossa gestão e com muita
demanda para fechamento. Pedimos compreensão nesses próximos dias que será informado sobre como
se dará o andamento dessa situação da FSBERJ e os eventos que estão agendados.
Assinado por toda Direção e Colaboradores: Ricardo Machado; Carlos Henrique (Esquerdinha); Marcus
Vinicius (Pirata); Sérgio Gomes; Afonso Macaé; Paulo Jorge; Evaldo; Fernanda; Alcenir; Luiz Pai e outros
que sempre estão prontos a colaborar.
Rio de Janeiro, 12 de Junho de 2018

