
                                                      

 
FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Rio de Janeiro, 15 de Julho de 2013 

 

NOTA OFICIAL FGERJ Nº 20-2013 

Assuntos : 1- Atualização do site com as NOTAS OFICIAIS 
                 2- Fotos dos ginastas para exposição no site da FGERJ 
                 3- Envio de release e fotos dos Eventos Chancelados para o site da FGERJ 
 

Prezados Filiados, Diretores, Assistentes Técnicos e Comissão de Contas 

        1-  As notas oficiais emitidas ao longo do ano, são correspondências da FGERJ 

de interesse geral. Informamos que a partir da presente data estaremos 

disponibilizando , todas as NOTAS OFICIAIS no site da FGERJ. Este procedimento é 

um avanço que irá facilitar os filiados na consulta destes documentos, eliminando os 

problemas com envio de e-mails e todos terão a documentação disponível para 

acesso. 

         Como fazer para acessar as Notas Oficiais:  

a) entre no site da FGERJ www.ginasticario.com.br ; 

b) No menu esquerdo clique em A FEDERAÇÃO; 

c) Em seguida clique em DOCUMENTOS ; 

d) Vão aparecer todas as Notas Oficiais desde a Nº 01 até a Nº 20/2013. 

 

          2- Outra novidade é a exposição das fotos dos ginastas no site da FGERJ, na 

seção “ PATROCINE NOSSOS ATLETAS”. Trata-se de um álbum onde vamos exibir 

somente as fotos dos nossos talentos, sejam eles já revelados (mostrando seus 

títulos) ou ainda um diamante a ser lapidado, mostrando o seu potencial. Para isso 

precisamos que enviem uma foto do(a) ginasta com boa resolução, acompanhado 

de um breve currículo (os 3 melhores títulos) ou uma mensagem de porque seria 

importante patrocinar este(a) atleta. 

 

http://www.ginasticario.com.br/
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          3- Por último, na seção “Galeria” do site vamos disponibilizar espaço para 10 

a 15 fotos dos eventos chancelados pela FGERJ. Para isso, ao terminar o evento, o 

organizador deverá enviar as fotos (zipadas em um único arquivo) para 

contato@ginasticario.com.br com um breve resumo do que aconteceu. 

Espero que tenham gostado e que essas medidas venham a ajudar no 

desenvolvimento da nossa Ginástica. 

Em breve mais novidades. 

 

Atenciosamente 

 

Andréa João 

Presidente / FGERJ 

 

mailto:contato@ginasticario.com.br

