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Of. nº067/20
Assunto: Resposta a Carta Publicada Gurias Skateboard.

Fazemos referência ao assunto, da reclamação do Blog Guriasskateboard, a Diretoria
da Federação de Skate do Paraná, tem a informa que da mesma forma que o blog
guriasskateboard que se disse representante da categoria Feminina no Paraná, envia
reclamação a Confederação Brasileira de Skate, segue abaixo os itens.
1) A Federação de Skate do Paraná está com as portas da entidade abertas para
receber a todos, sejam quaisquer entidades esportivas, buscando entendimento.
2) Nunca a representante do Skate Feminino de Curitiba esteve na Federação de
Skate do Paraná ou mesmo procurou para tirar alguma duvidas ou levar
sugestão e ajudar na parte de organização.
3) Até o momento não foi entregue qualquer Carta assinada pela representante
Feminino a está entidade, ou mesmo entregue ao qualquer um de seus
Diretores, pedindo explicação, se realmente a categoria Feminina ficará fora do
Circuito Paranaense de Skate.
4) A FSP não tem conhecimento da existência, de qualquer Associação de Skate
Feminina no Paraná ou em Curitiba, se realmente vem a existir, que seja
encaminha as documentações necessárias para sua filiação junto a Federação
de Skate do Paraná entidade que rege o esporte no Estado. Temos o interesse
de passar todas as informações, dados dos eventos anteriores e tudo que for
relevante a categoria Feminina. Há possibilidade de que a FSP irá apresentar
proposta á Associação Feminina de Skate (assim que tiver organizada), para
que fiquem responsáveis pela realização do Circuito Paranaense Feminino
homologado pela FSP.
5) A Federação de Skate do Paraná em reunião de sua Diretoria decidiu que a
participação da categoria Feminina aconteceria só na ultima etapa do Circuito

Paranaense de Skate, por não atingirmos uma quantidade mínima de
competidoras nas etapas. Por esse motivo achamos que seria mais relevante ter
a participação da categoria Feminina na etapa final do Circuito. Dessa forma
podendo reunir uma quantidade maior de skatitas.
6) Queremos informar ao coletivo Gurias Skateboard, que não sabemos quem é
sua representante. Essa entidade esportiva filiada a CBSK e responsável em
organiza o Circuito Paranaense de Skate Amador no Estado do Paraná, tem
conhecimento de alguns Campeonatos realizado em Curitiba e no Paraná, mais
não são homologados e reconhecidos pela FSP ou mesmo pela CBSK. Convido
a representante para que venha até a sede da entidade para uma reunião.
7) Associação de Skate Feminino a quem passa orientação a Gurias Skateboard,
que tem sua sede na cidade de São Paulo, e não responde pelo Skate no Paraná,
quem responde e representa está modalidade esporte no Estado é a Federação
de Skate Paraná na qual sempre esteve e estará de portas abertas da sua sede a
quem procura para conversar e discutir novas idéias. Mais infelizmente
reclamando em blog e redes sociais não vai ajudar em nada, não há duvidas
que precisem das meninas nos eventos, e realmente as meninas que interessam
que nos procura.
A Diretoria da Federação de Skate do Paraná nunca deixou de atender a qualquer
pessoas que nos procura. Temos toda responsabilidade e firma o compromisso com
o Skate Paranaense em geral, sempre respeitando e trabalhando pelo seu crescimento
e sucesso da modalidade no Estado.
Vale ressaltar que, conforme analisada a carta de repudio que soubemos através das
redes sociais, cabe a presidência da Federação de Skate do Paraná acatar a
determinação do que foi decidido com sua diretoria.
Certo de atenção de todos, nosso agradecimentos.
Curitiba, 28 de Julho de 2020.
Adalto Elias Pereira
Presidente
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