
 

 

 

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 das ginastas 

integrantes da delegação de Ginástica Artística Feminina no referido evento.  

 

Assim, em decorrência dos atuais eventos nacionais envolvendo todas as 

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

será realizada avaliação com acompanhamento online no dia 16 de setembro às 

10 horas. A partir de índices técnicos apresentados anteriormente, estão 

convocadas a participarem desta avaliação técnica virtual as seguintes ginastas: 

 

Ginastas Convocadas:  

 

Ana Luiza Pires Lima – Centro de Excelência de Ginástica do Paraná/PR 

Camila Siqueira Almeida – Minas Tênis Clube/MG 

Carolyne Mercer Winche Pedro - Centro de Excelência de Ginástica do Paraná/PR 

Christal Silva e Bezerra – Associação Desportivo Centro Olímpico/SP  

Jade Fernandes Barbosa - Clube de Regatas do Flamengo/RJ 

Lorrane dos Santos Oliveira - Clube de Regatas do Flamengo/RJ 

Julia das Neves Botega Soares - Centro de Excelência de Ginástica do Paraná/PR 

Isabel de Almeida Barbosa – Esporte Clube Pinheiros/SP 

Rebeca Rodrigues de Andrade - Clube de Regatas do Flamengo/RJ 

Thaís Fidelis dos Santos – Esporte Clube Pinheiros/SP 
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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 levada em consideração a condição física e médica, avaliando o nível de 

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

análise será pautada no acompanhamento das atletas pela Equipe Médica e 

Multidisciplinar da seleção junto as equipes responsáveis pela atleta. 

 

Visando estabelecer a avaliação mais justa para todas as participantes, 

reforçamos que todas ginastas deverão se 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 das ginastas e seus treinadores para participação nesta avaliação.  

 

Será permitida a realização da prova de salto sobre a mesa com chegada para o 

fosso, desde que estejam na altura oficial (1m25cm) de aterrisagem. Além 

disso, poderá ser utilizado colchão auxiliar para saída de trave de equilíbrio 

(sem que este seja removido) e colchão nas aterrisagens das acrobacias da 

prova de solo.  

 

Se faz de suma importância ressaltar que as entidades esportivas deverão 

realizar a confirmação de participação das referidas ginastas até o dia 13 de 

setembro, indicando quais aparelhos serão realizados por cada ginasta. O link 

para acesso a plataforma será encaminhado diretamente aos participantes após 

confirmação. 

 

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

de estima e elevada consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Maria Luciene Cacho Resende  

             Presidente 

 

 

 

 

 


