
 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA 

BOLETIM INFORMATIVO Nº 002/2021 – GPT 

CREDENCIAMENTO FESTIVAL GYM BRASIL - GINÁSTICA PARA TODOS 

 

 

1. Objetivo  

 O objetivo deste informativo é transmitir informações a respeito do credenciamento 

das coreografias brasileiras do GYM BRASIL 2021, para a possível participação na XVII World 

Gymnaestrada 2023 (Amsterdã/ Holanda).  

 

2. Local 

 O credenciamento das coreografias foi realizado por meio da CBG, através de seu 

Comitê Técnico de Ginástica para Todos (CTGPT/CBG), durante a realização do Festival Gym 

Brasil 2021, no Palácio dos Esportes Djalma Maranhão, localizado na Rua Trairi, 516, Bairro 

Petrópolis Natal- Rio Grande do Norte- Brasil.  

 

3. Data  

 O Festival Gym Brasil 2021 ocorreu no dia 11 de dezembro de 2021 (sábado) com 

início às 15 horas.  

 

4. Credenciamento 

 Foram credenciadas as seguintes coreografias, segundo a ordem da apresentação 

realizada no Festival Gym Brasil 2021: 

 

01) Alegria, do Centro de Treinamento Loterias Caixa – Macaíba/RN. 

02) Narrativa de um povo, da Equipe Marie Jost/RN. 

03) Solo em grupo, da Ginástica Artística Neves/RN. 

04) Emília, da Academia GYMGA/RN. 

05) AglomerAMAR, do Cignus UEG/GO.  

06) A vida é uma festa, do CEC Loterias Caixa – Mossoró/RN. 

07) Festa na ginástica, do Centro de Educação Integrada Zona Sul – CEI Zona Sul/RN.  

08) Raízes, da Academia GYMGA/RN. 

09) Renascer, do Balançarte do Jiqui Country Club/RN.   

 

*As avaliações individualizadas serão enviadas para os responsáveis pelos grupos.  

 



 

 

5. Próximos passos 

Os grupos credenciados poderão indicar a intenção de participação na Ginastrada 

Mundial / 2023 preenchendo UMA única vez o formulário do GOOGLE Formulário:  

https://forms.gle/Qzf1unqAtNsx6Ros9 

Para melhor preparo e esclarecimentos gerais, o formulário possui as seguintes 

perguntas e solicitações: 

 

- Nome completo do grupo; 

- Vínculo institucional do grupo; 

- Cidade e estado; 

- Faixa etária dos ginastas do grupo; 

- Experiência do grupo em Ginastrada Mundial; 

- Quantidade estimada de ginastas do grupo; 

- Responsável pelo grupo; 

- Contato do responsável pelo grupo; 

- Indicação da vinculação do grupo ao estado; 

- Intenção de participações: city performance; group performance; noites nacionais; 

World Team; Fórum educacional.  

- Intenção de serviços: almoço; jantar; estadia. 

- Situação atual do grupo frente a pandemia COVID/19; 

- Perspectiva de data de coreografia;  

- Indicação de mídia social; 

 

6. Qual o prazo para preenchimento? 

O prazo máximo para envio da resposta é 31/03/2022, quinta-feira, às 23h59min 

(Horário de Brasília).  

 

5. Credenciamentos Futuros 

 Entendemos que a pandemia da COVID-19 impossibilitou que alguns grupos se 

reunissem e/ou tempo inábil para concepção e/ou finalização de coreografia e participação 

no GYM BRASIL. Pedimos a todos que aguardem novos boletins informativos sobre processos 

de credenciamento para o evento.  

 

 

Aracaju, 14 de fevereiro de 2022. 

 

Catarina Souza Santos 

Secretaria Técnica 

https://forms.gle/Qzf1unqAtNsx6Ros9

