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PREZADOS PRESIDENTES 

No intuito de prover ainda mais informações, a Confederação Brasileira de Ginástica 

(CBG) encaminha a presente circular referente à participação de Vossas Senhorias 

nas Assembleias da CBG, as quais serão realizadas no período de 30 a 31 de janeiro 

do corrente ano, na cidade de Aracaju/SE. 

 

 Local De Hospedagem:  Quality Hotel Aracaju 

    Av. Delmiro Gouvêia, 100 - Coroa do Meio 

Aracaju - SE, 49035-810 

 

 Translado Aeroporto/Hotel/Aeroporto:  

Colaboradora responsável: Elaine Prata - Tel.: (79) 99129-3235. 

 

 Testes PCR-RT (COVID-19): Serão realizados 02 testes, como nas demais 

ações exclusivamente presenciais realizadas pela CBG durante a pandemia. 

1º teste: 72h antes da vinda para Aracaju  

O participante deverá realizar o exame em sua cidade de origem. Enviar nota 

fiscal para realização de reembolso por parte da CBG e resultado deste 

exame antes do embarque para Aracaju, por e-mail, para 

elaine@cbginastica.com.br ou  candida@cbginastica.com.br; 

Caso o resultado do exame seja positivo para a COVID-19, o participante não 

deverá embarcar e poderá participar remotamente nas Assembleias Eletivas. 

2º teste: Dia 29/01/2021 (sexta-feira) - 12h às 16h.   

Local: Hotel Quality - Av. Delmiro Gouvêia, 100 - Coroa do Meio, Aracaju – SE - 

Sala Gestão; 

Colaboradores responsáveis: Cândida Aragão / Leidiane Nobre. 

OBS.: Caso o resultado deste PCR seja positivo, o participante será indicado a 

permanecer em isolamento no quarto do hotel, pelo período orientado pelas 

normas de saúde e terá toda assistência médica necessária. 
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 Planos de Voo: 

Cada participante que confirmou participação presencial, recebeu por e-mail 

seu plano de voo. Em caso de dúvida, manter contato com a colaborada Elaine 

Prata, conforme contato supracitado; 

Ressaltamos a importância de chegar com antecedência de 02 (duas) horas 

ao aeroporto, visto que algumas companhias aéreas estão encerrando o 

check-in com maior antecedência; 

Ao desembarcar os(as) participantes devem entregar os comprovantes de 

embarque para prestação de contas às responsáveis; 

Caso o(a) participante realize check-in virtual pode nos enviar digitalmente 

por Whatsapp (79) 99129-3235 ou e-mail (elaine@cbginastica.com.br ou 

candida@cbginastica.com.br); 

Os tickets de retorno para cidade de origem também deverão ser 

encaminhados digitalmente. 

 

 Participação remota: 

Os membros das Assembleias Eletivas que optaram pela votação remota, 

receberão login e senha para adentrarem a sala virtual e receberão todo 

suporte técnico necessário para participação e validação das votações em 

questão. 

 

 Candidatos ao pleito eleitoral da Presidência 

Conforme Art. 17 do Regulamento Eleitoral da CBG: 

“Será admitida a entrada e permanência dos candidatos e seus assessores no local 

de votação, e dos meios de comunicação no momento da apuração, de modo a 

garantir a publicidade do sistema eleitoral, desde que não haja tumulto que possa 

interferir na votação. Parágrafo único. Os assessores das chapas e profissionais de 

imprensa deverão ser previamente credenciados até o dia imediatamente anterior da 

assembleia eletiva perante a Comissão Eleitoral conforme a capacidade da sala de 

votação e normas de aglomeração.” 

Os assessores das chapas e profissionais de imprensa que tiverem interesse 

em participar das Assembleias Eletivas também deverão ser submetidos ao 

exame PCR-RT para a COVID-19. Assim é necessário que enviem: Nome 

completo, RG, CPF e data de nascimento até o dia anterior à testagem, ou 

seja, 28/01/2021 pelos e-mails: (elaine@cbginastica.com.br e 

candida@cbginastica.com.br). 
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 Protocolo COVID-19 

Solicitamos a colaboração de todos no sentido se serem observadas as 

recomendações do protocolo COVID-19. 

 

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e reiteramos nossos votos de 

estima e elevada consideração. 

 
 

Atenciosamente, 

 

 

Maria Luciene Cacho Resende 

Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


