
 
 

 

PREZADOS PRESIDENTES  

 

 

A Confederação Brasileira de Ginástica – CBG vem, por meio desta, 

encaminhar informações necessárias devido a confirmação da realização dos 

seguintes eventos internacionais de Ginástica Rítmica, no segundo semestre 

do ano corrente: 

 

1. Campeonato Sul-Americano – 02 A 08 de Novembro – Cali/Col. 

2. Torneio de Futuros Talentos – 06 A 12 de dezembro – Santa 

Cruz/Bol. 

 

Assim sendo, faz-se necessário que haja uma avaliação, com caráter de 

Seletiva, objetivando escolher as ginastas, duplas, trios e conjuntos que 

representarão o Brasil, de forma transitória nos Campeonatos acima 

mencionados. Em razão dos difíceis tempos que passamos, ainda acometidos 

por uma pandemia, realizaremos as avaliações de forma virtual para as 

duplas, trios e conjuntos.  

 

As ginastas individuais serão primeiramente avaliadas pela participação no 

Campeonato Brasileiro de cada categoria e depois serão monitoradas 

também de forma virtual, até que sejam divulgados os resultados finais das 

selecionadas.  

 

O Resultado da Seletiva não será baseado apenas nas notas ou classificações 

das apresentações no Campeonato Brasileiro, mas sim na avaliação geral do 

Comitê Técnico de Ginástica Rítmica da CBG, Coordenação de Seleção e 

Árbitros Internacionais, em todas as categorias. 

 

A Seletiva objetivará o preenchimento das seguintes vagas: 

 

CIRCULAR PRESIDENTES 

CP N.º 055/21- DATA: 02/09/2021 

ASSUNTO: SELETIVA – EVENTOS 

INTERNACIONAIS  

BAKU / AZERBAIJÃO 



 
 

 

 

1. Campeonato Sul-Americano – 02 A 08 De Novembro – Cali/Col 

 

Categoria Individual Dupla Trio Conjunto 

AC2 9 – 10 anos 3 1 1 1 

AC311 – 12 anos 3 1 1 1 

AC413 – 14 anos 3 1 1 1 

Juvenil Seleção    Seleção 

Adulto Seleção    1 

  

 

 

2. Torneio de Futuros Talentos – 06 A 12 de Dezembro – Santa 

Cruz/Bol 

Categoria Individual Conjunto 

9 – 10 anos 4 1 

11 –12 anos 4 1 

13 anos 4 - 

  

 

Obs: As vagas na tabela que estão previstas com a denominação “Seleção” 

não estarão sujeitas a esta avaliação, uma vez que serão destinadas às 

ginastas da Seleção Brasileira.  

 

DA INSCRIÇÃO NA SELETIVA – DUPLAS, TRIOS E CONJUNTOS 

  

As equipes que objetivarem a inscrição na seletiva para as provas de duplas, 

trios e conjuntos, devem enviar uma solicitação por e-mail para a Secretaria 

Técnica da CBG secretariatecnica@cbginastica.com.br com cópia para 

gr@cbginastica.com.br. O requerimento deve ser enviado até a data de 

08/09/2021, indicando as categorias e as provas que a equipe pretende 

concorrer. Após, as equipes receberão as instruções para os envios dos 

vídeos, que terão como prazo máximo a data de 22/09/2021 (quarta-feira).  

A Seletiva é aberta às ginastas que desejarem participar, de acordo com as 

respectivas categorias, entretanto as ginastas que participarem desta seletiva 

não poderão competir nos Torneios (Regional ou Nacional), independente de 

sua classificação na Seletiva. As ginastas da dupla e do trio devem pertencer 

à mesma categoria. 

 

Todos as exigências técnicas para esta prova se encontram no Regulamento 

Específico da CONSUGI 2021, na parte de CONJUNTOS. 
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DA INSCRIÇÃO NA SELETIVA – GINASTAS INDIVIDUAIS 
 

As ginastas individuais que competirem o Campeonato Brasileiro estão 

automaticamente inscritas para a avaliação, estando as seis primeiras 

colocadas classificadas para serem reavaliadas através de vídeo. Para além 

das seis melhores colocadas, outras podem ser escolhidas pela 

Coordenadoria de Seleções e pelo Comitê Técnico da modalidade. As 

instruções para o envio dos vídeos dessa etapa serão realizadas 

posteriormente de forma individualizada para cada clube envolvido na 

avaliação. 

 

Acaso alguma das ginastas selecionadas não tenha interesse em participar 

dos eventos internacionais previstos, a vaga para a reavaliação será 

destinada à ginasta subsequente melhor colocada na classificação geral. 

Desta forma, após o Campeonato Brasileiro da Categoria Pré-Infantil e Juvenil 

ficam previamente selecionadas as seguintes ginastas para uma nova 

avalição por vídeo: 

 

CATEGORIA AC2 

 

Anna Julia Carvalho – Clube AGIR 

Letícia Caroline Machado – Clube AGIR 

Beatriz Vieria – P.M. Guaratinguetá 

Maria Olívia Marcílio – Instituto Dunamys 

Isabella Asturian – Clube AGIR 

Laura Serra – Grêmio Náutico União 

 

CATEGORIA AC4 

 

Ana Luiza Souza – AGRD Joinville 

Luiza Traspadini – Escola de Campeãs 

Letícia Lisboa – Grêmio Náutico União 

Sophia Silva – Grêmio Náutico União 

Laura Santos – FAE Osasco 

Keila Vitória Souza – GORBA 

Renata Diniz – GRM  

 

 

 

 



 
 

 

 

Com relação às ginastas selecionadas, estas devem confirmar o interesse em 

participar da nova avaliação, até 08/09/2021, através do e-mail 

secretariatecnica@cbginastica.com.br com cópia para gr@cbginastica.com.br  

Após a confirmação, estas receberão a instrução para o envio dos vídeos 

para que sejam submetidas a uma nova avaliação por parte do Comitê 

Técnico e Coordenadoria de Seleções, ficando desde já determinado a data 

limite para o envio dos vídeos será de 22/09/2021 (quarta-feira). As 

selecionadas da categoria AC3 serão informadas em novo documento, após a 

realização do Campeonato Brasileiro da categoria. 

Em razão do curto espaço de tempo entre a divulgação das selecionadas, e o 

envio da lista final nominativa para a CONSUGI (02/10/2021), no caso do Sul-

Americano de Cali, solicitamos que apenas participem da avaliação as 

ginastas/treinadoras que realmente possuam interesse em viajar 

representando o país para tal evento.  

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:  
 

As atletas selecionadas deverão, obrigatoriamente, possuir a seguinte 

documentação em dias:  

 

 Passaporte e RG válidos;  

 Fig Licence (para categoria juvenil e adulto); 

 Licença CONSUGI (para todas as categorias); 

 A atleta menor de idade deverá possuir autorização para viajar 

desacompanhado em seu passaporte ou portar autorização, em duas 

vias, do juizado de menores.  

 

DESPESAS REFERENTES À PARTICIPAÇÃO NOS CAMPEONATOS: 

  

Todas as despesas decorrentes da participação nos referidos campeonatos 

correrão por conta dos participantes, clubes/entidades, tais como: 

alimentação, transporte, hospedagem, suporte médico, fisioterápico ou 

técnico, testes de COVID, arbitragem e taxas. 

 

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 

mailto:secretariatecnica@cbginastica.com.br
mailto:gr@cbginastica.com.br

