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PREZADOS PRESIDENTES 
 
O Brasil continua vivenciando momentos históricos com a Ginástica Brasileira. Vindo de 

dois Jogos Olímpicos consecutivos com medalhas e sendo um dos esportes com maior 

número de medalhas conquistadas na Olimpíada Rio 2016, fomos o esporte que mais 

conquistou medalhas nos Jogos Sul-Americanos de 2018. Já neste ano, fomos o segundo 

esporte que mais contribuiu com medalhas para o Time Brasil nos Jogos Pan-Americano de 

Lima e além disso fizemos mais um Campeão Mundial. Diante desses e outros motivos, 

nossa Confederação continua sendo cada vez mais reconhecida e vencedora.  

 

Nesse sentido, o Prêmio Brasil Olímpico 2019, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil, 

que será realizado no dia 10 de dezembro, no Rio de Janeiro, agraciou nossos ginastas 

com diversas indicações ao “Oscar” do Esporte brasileiro. 

 

O ginasta Arthur Nory, Campeão Mundial Ginástica Artística e Medalhista no Pan de Lima, 

está concorrendo ao Prêmio de Melhor Atleta do ano. Ainda nesta 21ª edição do Prêmio 

Brasil Olímpico, acontecerá também a premiação dos melhores atletas do ano por 

modalidade. Da mesma forma, Arthur Nory foi eleito o melhor atleta da Ginástica Artística, 

enquanto a ginasta Bárbara Domingos receberá a premiação como a melhor na Ginástica 

Rítmica e Camilla Gomes na Ginástica de Trampolim.  

 

Já Flávia Saraiva que conseguiu 3 (três) finais no Mundial de Ginástica Artística desse ano 

e foi também medalhista no Pan, está disputando o Prêmio Atleta da Torcida. Nesse Prêmio 

em especial, a votação é aberta ao público através do link https://pbo.cob.org.br/, e se 

estenderá até o dia 10/12/2019. Diante disso, solicitamos as Vossas Senhorias que votem e 

divulguem para que a nossa representante da Ginástica seja a vencedora. 

 

Assim, externamos as nossas congratulações aos atletas eleitos como “Melhor Atleta do 

Ano por Modalidade”, torcendo também para que tenhamos a representação da Ginástica 

Brasileira vencendo o Prêmio de Melhor Atleta do Ano, com Nory, e Atleta da Torcida, com 

a nossa Flavinha. Tais indicações, coroam mais um ano memorável nos fortalecem a trilhar 

o caminho do sucesso, sempre visando o crescimento e evolução de toda a Ginástica 

Brasileira. 

 

Saudações Ginásticas, 
 

Maria Luciene Cacho Resende 
Presidente 
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