
 

 

 

 

 

 

 

  

PREZADOS PRESIDENTES  

A Confederação Brasileira de Ginástica vem, por meio desta, e em cumprimento 

ao nosso estatuto, solicitar indicação de nomes para possível integração nos 

Comitês Técnicos após os Jogos Olímpicos - Tóquio.   

Salientamos que, os referidos nomes deverão ser indicados por meio das 

Federações Estaduais, impreterivelmente, até o dia 18 de julho de 2021. As 

indicações e demais informações deverão ser enviadas para o e-mail 

secretariatecnica@cbginastica.com.br  

Para a indicação, solicitamos a observância do Estatuto da CBG, Título III, 

Capítulo I. Art. 37 e Art. 38, no qual expressa que:  

 ART. 38 Cada Comitê Técnico será composto por um Coordenador 

Técnico e até 6 (seis) Membros.  

 § 1º O Coordenador do Comitê Técnico e o seu adjunto serão nomeados 

pelo Presidente da Confederação Brasileira de Ginástica.  

 § 2º Os membros serão indicados pelas Federações filiadas, observando 

os critérios exigidos para integrar – se ao Comitê Técnico.  

 § 3º Os integrantes dos Comitês Técnicos indicados pelas Federações 

deverão ter a condição de cumprir o seguinte critério:  

 a) Comprovar experiência como técnico em Eventos Nacionais.  

 b) Ser no mínimo árbitro nacional (exceto Ginástica para Todos).  

 c) Não acumular a função com cargos eletivos.  
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 § 4º A Federação filiada terá direito em indicar 1 (um) membro ao Comitê 

Técnico nacional, quando:  

 a) Tiver participado no mínimo nos últimos 3 (três) anos 

ininterruptamente dos eventos Brasileiros na categoria Adulta e/ou Juvenil da 

modalidade e/ou Festivais Nacionais e/ou Regionais de Ginástica Geral.  

 b) Ter realizado evento estadual nos últimos três anos, eventos nas 

categorias Adultas e/ou Juvenil e/ou Infantil na modalidade e/ou Festivais 

Nacionais e/ou Regionais de Ginástica Geral.  

 

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

de estima e elevada consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

        

Catarina Souza Santos                                        Maria Luciene Cacho Resende 

     Secretária Técnica                                                           Presidente 

 

 

  

 

 

 

 


