
 
 

 

PREZADOS PRESIDENTES  

 

Por meio desta, a Confederação Brasileira de Ginástica – CBG, encaminha 

informações complementares à Circular Presidentes CP Nº 055/21, datada de 02 de 

setembro de 2021, cujas tratativas objetivam selecionar as ginastas que 

representarão o Brasil, de forma transitória nos 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 

 

Conforme orientado na Circular CP 055/2021, as ginastas da categoria AC3 seriam 

informadas após a realização do Campeonato Brasileiro da categoria. Desta forma, 

segue abaixo, relação das ginastas selecionadas para a participação na seletiva 

virtual: 

 

CATEGORIA AC3 

 

Julia Ricardo – AGIR – 12 ANOS  

Stephany Silva – AGIR – 12 ANOS  

Lavinia Silverio – GRM – 12 ANOS  

Alice Medeiros – IFCGYM – 11 ANOS  

Ana Luiza Oliveira – AGIR – 12 ANOS  

Sarah Mourão – GRM – 11 ANOS  

Andriely Cichovicz – LA BELLA/CRC – 11 ANOS  

Maria Fernanda Barth – GNU – 12 ANOS 

Mariana Dalpra – GNU – 12 ANOS 

 

Com relação às ginastas selecionadas, deve ser confirmado o interesse em participar 

da nova avaliação, até 17/09/2021, 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  

CIRCULAR PRESIDENTES 

CP N.º 060/21- DATA: 10/09/2021 

 

ASSUNTO: Seletiva - Eventos 
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Seleções, ficando desde já determinado a data limite para o envio dos vídeos será de 

22/09/2021 (quarta-feira).  

 

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.  

 

Todas as demais informações relativas à seletiva, contidas na CIRCULAR 

PRESIDENTES CP N.º 055/21, permanecem válidas.  

 

 

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 

 

 

 

 

 


