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PREZADOS PRESIDENTES, 

 
A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), objetivando valorizar o trabalho realizado nos 
Centros de Excelência CAIXA Jovem Promessa de Ginástica, estende ainda mais o Plano de 
Ação desenvolvido para atender ginastas e treinadores(as) diante das necessidades de 
isolamento social causadas pela pandemia COVID-19.  
 
Dessa forma, cada Centro de Excelência Caixa poderá participar dos Treinamentos Virtuais 
CBG - Ginástica Artística Feminina (GAF) e Ginástica Rítmica (GR), com 1 (um) professor e/ou 
1 (um) monitor que esteja atuando ativamente em cada uma destas modalidades. Vale 
ressaltar que os projetos desenvolvidos nestes centros, ocorrem com total apoio do nosso 
patrocinador máster, a Caixa Econômica Federal e visam dentre outros princípios a inclusão 
social, capacitação profissional, descoberta de novos talentos, massificação e fomento ao 
esporte por meio da prática da ginástica.  
 
Aproveitamos a oportunidade informar que a coordenação das Seleções Brasileiras de GAF e 
GR poderão indicar ginastas e treinadores(as) mapeados(as) para participarem destes 
treinamentos virtuais, visando desenvolver o melhor trabalho possível.  
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
1. As indicações dos profissionais para representar cada Centro de Excelência CAIXA de GR, 
deverão ser encaminhadas para o e-mail treinamentovirtualgr@cbginastica.com.br através 
da Federação local; 
 
2. As indicações dos profissionais para representar cada Centro de Excelência CAIXA de 
GAF, deverão ser encaminhadas para o e-mail gaf@cbginastica.com.br através da Federação 
local; 
 
3. As informações referentes aos aplicativos que iremos utilizar para realização dos 
treinamentos virtuais, serão encaminhados no grupo de trabalho a ser formado no aplicativo 
Whatsapp. 
 
Reforçamos que nesse momento, conforme recomendações da Organização Mundial de 
Saúde e determinações do Ministério da Saúde, continuemos em casa, para evitarmos a 
proliferação do coronavírus. 
 

Saudações Ginásticas 
 
 
 

Maria Luciene Cacho Resende 
Presidente 
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