
                                                      

 

FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

                                                                                              CNPJ: 42.135.483/0001-81 

 

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2021. 
 
OFÍCIO FGERJ Nº: 002-2021 
Assunto: Cadastros e Carteirinha Virtual - FGERJ - 2021 
 
Aos Presidentes das Entidades filiadas, Diretores e Comissão de Contas 
 

 
A Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro - FGERJ manifesta as boas vindas a 2021 e 
comunica que todos os Ginastas, Técnicos, Árbitros e Diretores das modalidades receberão, sem custos, a 
“Carteirinha Virtual” após a efetivação do Cadastro - 2021. A validade da Carteirinha será anual, mediante a 
efetivação do Cadastro Anual na FGERJ. (Retirar as Fichas no site, Preencher, e enviar em PDF junto com o 
comprovante da Taxa do referido documento, conforme procedimentos abaixo). 
 
Seguem os Procedimentos para os Cadastros e Recadastros FGERJ - 2021: 
 

 Entrar no site: www.ginasticario.com.br 

 Clique em ACESSO AO SISTEMA no lado direito 

 Clique na opção ÁREA DA ENTIDADE 

 Informe seu login e senha no caso de esquecimento do seu login ou senha, envie e-mail) para 
contato@ginasticario.com.br 

 Escolha seu cadastro 

 Pessoa física (Técnicos, Árbitros, Atletas e pessoas físicas que desejam se filiar) 

 Novo Cadastro de pessoa física ou Recadastro de pessoa física 

 Criar login e senha e preencher os seus dados pessoais, clique em enviar 

 Imprimir boleto 

 Efetuar pagamento da taxa na Conta: FGERJ, Banco Santander - Agencia: 3907 - Conta: 13000029-2 
 
Ginastas - Cadastro R$ 40,00  
Ginastas - Recadastro R$ 35,00 
Técnico - R$ 50,00 
Árbitro Gratuito - (Válido para 2022) 

 
Enviar por e-mail os documentos abaixo listados, digitalizados, para a efetivação do procedimento na FGERJ. 
 

http://www.ginasticario.com.br/
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 Ficha de cadastro de Ginastas (Somente para Ginastas) 

 Atestado médico (Somente para Ginastas) 

 Declaração de Matrícula e Frequência Escolar (Juizado da Infância e da Juventude)  

 Cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade (Somente para Ginastas) 

 Comprovante de aprovação no Curso de Arbitragem do Ciclo atual (Somente para Árbitros) 

 CREF (Somente para Técnicos) 
 
 
Caso haja dúvidas, entrar em contato com Guarin Vianna - guarin@ginasticario.com.br  
 
Segue o modelo da Carteirinha FGERJ - 2021. 
 

 
 
 
 
Contamos com a colaboração de todos para melhorarmos o nosso funcionamento. 
 
 
 

Atenciosamente, 
           

 
  Bruno Chateaubriand Diniz Weissmann 

FGERJ  

mailto:guarin@ginasticario.com.br

