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PREZADOS PRESIDENTES 
 
A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) vem, por meio deste encaminhar 
Plano de Ação para estender a participação de ginastas e treinadores(as) 
mapeados(as) pelo trabalho das Seleções Brasileiras no Treinamento Virtual de 
Ginástica Acrobática (GAC).  
  
Se faz de suma importância ressaltar que esta é mais uma ação realizada pela CBG 
que integra a série de medidas adotadas para que possamos continuar 
desenvolvendo atuais e futuras gerações da ginástica brasileira com excelência.   
 
Assim, a coordenação CBG - GAC vem sugerindo modelo de treinamento para 
mobilizar, instruir e ajudar a minimizar dificuldades geradas durante esta pausa no 
trabalho planejado.  
 
O referido treinamento continuará ocorrendo diariamente das 18:30h às 20:10h, de 
forma VIRTUAL, com treinadores (as) e ginastas listados na Circular Presidentes 
028/2020, 032/2020 e 036/2020 além dos seguintes convidados: 
 
 
GINASTAS CONVIDADOS 
 
 
Fernanda Barbosa Bomfim    APGAR Guarulhos / SP 
Fernanda Borges Duarte   Akros / DF 
Gabriela Luz     Colégio Arbos / SP 
Giovanna Nunes      Colégio Arbos / SP 
Heloisa Faria     APGAR Guarulhos / SP 
Júlia Bezerril Souza    Assedec / SP 
Julia Rohde Cardoso    Associação Toledana / PR 
Manuela de Albuquerque   Colégio Nahim Ahmad / SP 
Manuela Vallejo dos Anjos   Colégio Nahim Ahmad / SP 
Maria Eugênia R. Ibiu Maia   Akros / DF 
Maria Luiza Modena Rodrigues  Assedec / SP 
Sabrina Dal Piva      Assocoação Toledana / PR 
Vinicius Fernandes Rorato   S. E. Palmeiras / SP 
Vitória Helena P. Silva    Gym Acro Uberaba / MG 
 
 

CIRCULAR PRESIDENTES 
CP N.º 047/20 - DATA: 09/06/2020 

ASSUNTO: TREINAMENTO VIRTUAL 
GAC (Extensão) 
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TREINADORES 
 
TODAS AS FEDERAÇÕES poderão indicar 1 (um) treinador (a) para acompanhar o 
treinamento virtual como Ouvinte. A indicação deverá ser encaminhada por e-mail 
para gac@cbginastica.com.br, com o nome completo e telefone de contato do 
profissional; 
 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
 
1. Ginastas – Devem utilizar uniforme de treinamento do clube; 
 
2. Cabelos presos, shorts, materiais e aparelhos utilizados normalmente para 
treinamento; 
 
3. Caso o ginasta não tenha o material, deverá avisar ao seu treinador com 
antecedência para que seja sugerido algo em troca; 
 
4. As indicações deverão conter o nome completo e o número de telefone do 
indicado, e devem ser encaminhadas pelas entidades para o e-mail 
gac@cbginastica.com.br, com cópia para o e-mail de sua Federação local; 
 
5. Todas as confirmações deverão ser enviadas juntamente com cópia do CREF ou 
comprovante de matrícula no caso dos universitários; 
 
6. As informações referentes ao aplicativo que iremos utilizar para realização dos 
treinamentos virtuais, serão encaminhados no grupo de trabalho a ser formado no 
aplicativo Whatsapp; 
 
7. A confirmação de participação dos treinadores e atletas convidados nas 
Circulares Presidentes 028/20, 032/20, 036/20 e no presente documento, implicam no 
aceite, na concordância ao Termo de Convivência, Obrigações e Responsabilidades 
publicado no site da CBG. 
 
Aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e elevada consideração. 
 

 
Saudações Ginásticas 

 
 
 
 

Maria Luciene Cacho Resende 
Presidente 
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