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Rio de Janeiro 13 de Maio de 2013 

NOTA OFICIAL FGERJ Nº09-2013 

Assunto: INSCRIÇÕES EM CAMPEONATOS NACIONAIS E ESTADUAIS 

 

Prezados Filiados e Comissão de Contas 

 

Na eminência do acontecimento dos Campeonatos Nacionais e 

Estaduais de todas as modalidades de ginástica, e por conseqüência, 

suas referidas inscrições, listamos abaixo os procedimentos a serem 

seguidos para as mesmas. 

 

 O responsável pela inscrição deve verificar primeiramente se os 
cadastros dos treinadores e dos ginastas a serem inscritos 
estão regulares na FGERJ, bem como se a sua entidade está 
em dia com as mensalidades.  

 
a) Para checar as mensalidades pagas siga os seguintes passos: 
 

 entre no site da www.ginasticario.com.br   

 Do lado direito clique em ACESSO AO SISTEMA 

 Clique na opção ÁREA DA ENTIDADE 

 Informe seu login e senha (se você esqueceu o seu login ou 
senha entre em contato contato@ginasticario.com.br   e 
peça novo login e senha. 

 Clique em mensalidades 
Caso haja dúvidas com relação as mensalidades entre em 
contato com guarinvianna@yahoo.com.br  

 
Lembre-se de colocar o login e a senha exatamente como você 
cadastrou. Ex: se a senha ou login possui letras maiúsculas ou 
minúsculas e espaço entre palavras, estes devem ser colocados.  

http://www.ginasticario.com.br/
mailto:contato@ginasticario.com.br
mailto:guarinvianna@yahoo.com.br
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b) Para checar se o cadastro de técnicos e ginastas está 
confirmado na FGERJ envie o nome ou relação de nomes dos 
ginastas e técnicos que deseja a informação para o e-mail  
contato@ginasticario.com.br  
 
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES COM PENDÊNCIA DE 
CADASTROS E/OU RECADASTROS E MENSALIDADES. 

 

 

 O prazo de inscrição deverá ser respeitado de acordo com o 
descrito nos Calendários da FGERJ e da CBG.  
 

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FORA DO PRAZO EM 
HIPÓTESE ALGUMA. 

 

IMPORTANTE: De acordo ART 25 do Regulamento Geral da 

FGERJ, “A inscrição para Campeonatos da CBG deverá ser 

encaminhada à FGERJ, até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

limite para inscrição determinada no Calendário da CBG.” As 

inscrições que chegarem á FGERJ fora deste prazo não serão 

enviadas à CBG. 

 As inscrições deverão ser enviadas por e-mail para 
mluizasan@globo.com , com cópia para andreaj@domain.com.br , 
guarinvianna@yahoo.com.br e para o diretor da modalidade. 

 

Havendo mais alguma dúvida entre em contato pelo site da FGERJ. 

Atenciosamente  

 

Andréa João 

Presidente / FGERJ 
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