
 

 

PREZADOS PRESIDENTES 

 

Mediante últimas informações apresentadas pelo Comitê Organizador Local 

confirmando a realização do Campeonato Mundial de Ginástica Artística - 2021, 

a Confederação Brasileira de Ginástica – CBG encaminha informações referentes 

a avaliação técnica que servirá como respaldo para definição dos ginastas 

integrantes da delegação de Ginástica Artística Masculina no referido evento.  

 

Assim, em decorrência dos atuais eventos nacionais envolvendo todas as 

entidades esportivas nacionais e o cenário pandêmico que ainda nos assola, 

serão realizadas 2 (duas) avaliações com acompanhamento online nos dias 14 e 

16 de setembro às 14 horas. A partir de índices técnicos apresentados 

anteriormente, estão convocados a participarem desta avaliação técnica virtual 

os seguintes ginastas: 

 

Ginastas Convocados:  

 

Arthur Nabarrete Zanetti – Serc Sta. Maria/SP 

Arthur Nory Oyakawa Mariano – E.C. Pinheiros/SP 

Bernardo Actos Andrade de Souza Miranda – Minas Tênis Clube/MG 

Caio Campos Souza - Minas Tênis Clube/MG 

Diogo Brajão Soares – Pira Olímpica/SP 

Francisco Carlos Barretto Junior - E.C. Pinheiros/SP 

Gabriel Faria Barbosa - Minas Tênis Clube/ MG 

Lucas de Souza Bitencourt - Minas Tênis Clube/ MG 

Luís Guilherme Cavalleri Porto – Grêmio N. União/RS 

Leonardo Matheus Santos de Souza - E.C. Pinheiros/SP 

Patrick Sampaio Correa - E.C. Pinheiros/SP 
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ASSUNTO: AVALIAÇÃO TÉCNICA 

CAMPEONATO MUNDIAL GAM 2021 

 

 



 

 

Ressaltamos que neste evento estarão em disputas somente as provas por 

aparelhos e individual geral, tendo em vista que para o presente ano as 

competições por equipes não fazem parte do referido cronograma de 

competições.  

 

Será levado em consideração a condição física e médica, avaliando o nível de 

risco do atleta para treinar ou competir com segurança e performance. Está 

análise será pautada no acompanhamento dos atletas pela Equipe Médica e 

Multidisciplinar da seleção junto as equipes responsáveis pelo atleta. 

 

Visando estabelecer a avaliação mais justa para todos participantes, reforçamos 

que todos ginastas deverão ser apresentar em aparelhos com medidas oficiais e 

chegadas mais próximas dos oficiais possíveis em cada um dos seus ginásios de 

treinamento, estando o Centro de Treinamento Time Brasil a disposição dos 

ginastas e seus treinadores para participação nesta avaliação.  

 

Se faz de suma importância ressaltar que as entidades esportivas deverão realizar 

a confirmação de participação dos referidos ginastas até o dia 10 de setembro, 

indicando quais aparelhos serão realizados por cada ginasta.  

 

Por fim, informamos que tais avaliações serão conduzidas de forma virtual por 

árbitros internacionais, conforme link de acesso a seguir: 

 

Data: 14 e 16 de setembro de 2021  

 

Horário: 14:00 (Horário de Brasília) 

 

https://cbginastica-br.zoom.us/j/96563860634 

 

ID da reunião: 965 6386 0634 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Maria Luciene Cacho Resende 

Presidente 

https://cbginastica-br.zoom.us/j/96563860634

