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1. OBJETIVO 

A Confederação Brasileira de Ginástica tem o prazer de continuar os trâmites 

burocráticos para a participação brasileira na Ginastrada Mundial (World Gymnaestrada/ 

2023.  

Reconhecemos que ainda há dúvidas sobre a pandemia COVID/19, mas acreditamos 

que o evento ocorrerá, ainda que com maiores cuidados em relação a saúde. 

Pedimos a gentileza para a ampla divulgação deste boletim aos grupos que tenham 

intenção em estar na XVII Ginastrada Mundial (World Gymnaestrada).  

Indicamos nesse Boletim os grupos que já indicam intenção de participação. Aos que 

desejam adentrar no processo, é imprescindível o preenchimento do formulário de intenção.  

Este formulário é de intenção de participação e, portanto, não pode ser considerado 

formulário oficial de credenciamento no evento. Outrossim, os dados solicitados poderão 

ser mudados no decorrer do processo de formalização da participação do grupo.  

Caso tenham dúvidas sobre o evento e/ou dados deste formulário, sugerimos que 

revejam o vídeo e documentos: 

1. Boletins informativos da Ginastrada Mundial 2019 (Site CBG- Ginástica para Todos- 

Eventos- 2019- Ginastrada Mundial);  

2. Live no Instagram da CBG intitulada "World Gymnaestrada".  

Ainda, pedimos que recorram aos CT estaduais para auxílio no preenchimento do 

formulário, se assim precisarem. 

 

2. GRUPOS QUE JÁ INDICARAM INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

A seguir, apresentamos os grupos que já indicaram a intenção de participação na 

Ginastrada Mundial 2023, por ordem alfabética:  

 

 



 

 

GRUPO ESTADO 

Balançarte RIO GRANDE DO NORTE 

Ballet associação de moradores da coophavila 2 MATO GROSSO DO SUL 

Ballet Marco André MATO GROSSO DO SUL 

Cecília Gym  RIO DE JANEIRO 

Cia Rosana Marques SÃO PAULO 

Cignus GOIÁS 

Equipe de Ginástica Artística Fundesport Araraquara SÃO PAULO 

Escola de Ginástica Bússola Gym RIO DE JANEIRO 

Espaço de Dança Suzana Leite MATO GROSSO DO SUL 

Get Flex- Gym for All PARANÁ 

Ginastas do Futuro na Levada do Ritmo - AICEL  RIO DE JANEIRO 

Ginástica Niterói RIO DE JANEIRO 

Grupo Adágio MATO GROSSO DO SUL 

Grupo ASSEDEC de GPT - Associação Esportiva Educacional e Cultural SÃO PAULO 

Grupo de Ginástica Abaré SÃO PAULO 

Grupo de Ginástica Laura Seixas RIO DE JANEIRO 

Grupo de Ginástica para Todos da Universidade de São Paulo SÃO PAULO 

Grupo Ginástica Atenas SÃO PAULO 

Grupo Ginástico LABGIN/UFES ESPÍRITO SANTO 

Grupo Ginástico Lapegi Unicamp SÃO PAULO 

Grupo Ginástico PUC Minas MINAS GERAIS 

Grupo Kerubins MATO GROSSO DO SUL 

Gym for Dream RIO DE JANEIRO 

Gymnarteiros - Ginástica Para Todos - Instituto de Educação Física e 

Esportes da Universidade Federal do Ceará 

CEARÁ 

Projeto Social Asas do Futuro MATO GROSSO DO SUL 

Renascença Clube/EGAM RIO DE JANEIRO 

Silvana Gym/Inec RIO DE JANEIRO 

Sociedade Hípica de Campinas - Dança SÃO PAULO 

Sociedade Hípica de Campinas – G.Rítmica SÃO PAULO 

 

 



 

 

3. O QUE É GINASTRADA MUNDIAL? 

A Ginastrada Mundial é um FESTIVAL de ginástica que ocorre quadrienalmente. 

Organizado pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) e um Comitê Local, o evento 

reúne diversas manifestações de ginástica em um cronograma que perpassa 7 dias.  

Para saber sobre a história dos festivais de ginástica sugerimos o texto: “Festivais de 

ginástica no mundo e no Brasil: reflexões gerais”.  

Acesso disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbefe/v30n1/1807-5509-rbefe-30-1-

0199.pdf  

      A Ginastrada Mundial não é um evento competitivo. Os grupos de ginástica são 

convidados a apresentarem suas composições em uma atmosfera de festa e congraçamento 

entre as nações. A intenção é motivar e mostrar que a ginástica é possível a todas as 

orientações sexuais, todas as raças, pessoas de diferentes níveis técnicos, idades, pessoa 

com deficiência, entre outros.  

      Para saber detalhes sobre o evento, sugerimos a leitura do Manual da Ginástica para 

Todos da Federação Internacional de Ginástica/ 2019. Acesso disponível em: 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_Gymnastics%20for%20All%20Manua

l,%20Edition%202019.pdf  

 

4. ONDE? 

A XVII Ginastrada Mundial será em Amsterdã (Holanda), entre os dias 30 de julho a 

05 de agosto de 2023.  

 

 

5. QUAIS SÃO OS TIPOS DE PARTICIPAÇÕES? 

 

São inúmeras as possibilidades de participação na Ginastrada Mundial. Destacaremos, 

resumidamente, algumas delas. Reforçamos a importância de sua presença nas capacitações 

da GPT; junto ao CT de GPT do seu estado e próximos a grupos experientes para que todas 

as dúvidas sejam sanadas.  

https://www.scielo.br/pdf/rbefe/v30n1/1807-5509-rbefe-30-1-0199.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbefe/v30n1/1807-5509-rbefe-30-1-0199.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_Gymnastics%20for%20All%20Manual,%20Edition%202019.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_Gymnastics%20for%20All%20Manual,%20Edition%202019.pdf


 

 

Encorajamos os responsáveis a irem a Ginastrada Mundial, ainda que sem grupo formado 

– mas junto a outro grupo – para que compreendam as particularidades do evento. 

Outrossim, incentivamos a ida com grupo, certos de que todo apoio e informação necessária 

serão oferecidas.  

Lembramos a todos que as participações são variadas. Não temos dúvida de que uma 

delas se encaixará ao perfil do seu grupo e a realidade de cada um! 

 

a. Cerimônia de Abertura: todos da Delegação Brasileira participam do desfile de 

abertura, independente de sua função (ginastas, acompanhantes, treinadores/as, 

etc). Este é um momento marcante e especial! Após desfile representando o Brasil, a 

equipe é direcionada para o local onde assistirá a cerimônia completa.  

Para saber um pouco mais sobre a Cerimônia de abertura, sugerimos que acesse ao 

vídeo: Opening Ceremony (Brazil) World Gymnaestrada 2019- 

https://www.youtube.com/watch?v=9gZn3a91hzo&list=PLl19EN-

XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=20  

 

b. Cerimônia de Encerramento: A cerimônia de encerramento é marcada pela despedida 

e vínculos de amizade entre os países. É comum a troca de objetos nacionais e 

uniformes entre os participantes. Neste dia, não conseguimos identificar o país de 

origem dos participantes pelo uniforme, pois todos estão vestidos com peças de 

diferentes nacionalidades. Sugerimos que a saída de Amsterdã ocorra depois da 

cerimônia, pois acreditamos que este é um momento imprescindível para fechar a 

participação no evento. 

 

Imagem I: Estádio Olímpico de Amsterdã: onde serão as cerimônias de abertura, 

encerramento e performances de grande área 

 

Fonte: Boletim Informativo Oficial n. 1 World Gymnaestrada  

 

c. Group Performance: São as performances de grupo. Elas são realizadas em ginásios 

dentro do Centro de Convenções. Normalmente são espaços de 14x14 (detalhes serão 

fornecidos posteriormente), com público acomodado em frente e nas lateriais. Os GF 

são apresentações que duram de 10 a 15 minutos e podem ser feitas por um único 

grupo ou pela junção de grupos. No Brasil, é comum que três grupos com 

coreografias de 5 minutos se unam para formar um bloco de apresentação. Materiais 

coreográficos de grande porte poderão ser reservados com antecedência (a depender 

de lista oferecida pelos organizadores).  

https://www.youtube.com/watch?v=9gZn3a91hzo&list=PLl19EN-XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=9gZn3a91hzo&list=PLl19EN-XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=20


 

 

Uma vez no GP, o grupo se apresentará 3x no decorrer da semana. Data e horário 

definidos pela organização do evento.  

Para saber um pouco mais, sugerimos que acesse ao vídeo: Group Performance 

(Examnple) World Gymnaestrada 2019 - 

https://www.youtube.com/watch?v=E__r81tgw_I&list=PLl19EN-

XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=18  

Para assistir aos Group Performances Brasileiros da Ginastrada Mundial 2019, acesse 

a Playlist World Gymnaestrada do grupo GYMNUSP: 

https://www.youtube.com/watch?v=2GdH1XnMXY4&list=PLl19EN-

XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=5  

 

Imagem II: Centro de Convenções RAI/Amsterdã: Local das apresentações das 

Performances de Grupo; Refeitório (almoço e jantar), Noites Nacionais e FIG GALA. 

 

Fonte: Boletim Informativo Oficial n. 1 World Gymnaestrada  

 

d. City Performance: São performances de grupo. Elas são realizadas em palcos 

espalhados pela cidade. Normalmente são espaços de 10x10 (detalhes serão 

fornecidos posteriormente), com público acomodado em frente. As CP são 

apresentações de coreografias independentes, cujo tempo pode ter maior 

flexibilidade. Materiais coreográficos de grande porte poderão ser reservados com 

antecedência (a depender de lista oferecida pelos organizadores).  

Para saber um pouco mais, sugerimos que acesse ao vídeo: City Performance 

(Example) World Gymnaestrada 2019 - 

https://www.youtube.com/watch?v=3QelIcCmoN8&list=PLl19EN-

XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=12  

 

e. World Team: Talvez seja a forma mais democrática de participação na Ginastrada 

Mundial. Trata-se de uma coreografia de grande área pré-concebida pelos 

organizadores e ensaiada individualmente. Na GM, ensaios serão organizados para 

definição de posicionamento de ginastas. Podem cadastrar participação uma pessoa 

por grupo, parte do grupo ou todo o grupo.  

Para saber um pouco mais, sugerimos que acesso ao vídeo: 2019 World 

Gymnaestrada – Closing Ceremony, Highlights- We are Gymnastics! (Minuto 0:30 – 

1:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=E__r81tgw_I&list=PLl19EN-XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=E__r81tgw_I&list=PLl19EN-XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=2GdH1XnMXY4&list=PLl19EN-XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2GdH1XnMXY4&list=PLl19EN-XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=3QelIcCmoN8&list=PLl19EN-XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=3QelIcCmoN8&list=PLl19EN-XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=12


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mBPIMFrKeYI  

 

f. Noites Nacionais: As noites nacionais são um verdadeiro show ginástico! Uma 

federação nacional ou um conjunto de federações solicitam um espaço e, então, 

constroem um espetáculo de, usualmente, 1h30’ (a depender da disponibilidade 

ofertada). O intuito é mostrar diversidade ginástica, temática, incluir luzes, figurino e 

encantar o público em geral. Para participar de uma Noite Nacional o grupo passa por 

um processo de análise dos responsáveis da organização da noite e/ou definição de 

indicação realizada por cada federação nacional.  

Para saber um pouco mais, sugerimos que acesso ao vídeo: Gymnaestrada 2011- 

Brasilian National Evening – We are Gymnastics!  

https://www.youtube.com/watch?v=rgfTrutUROc 

Para saber um pouco mais, sugerimos que acesso ao vídeo de uma das apresentações 

da Noite Pan-Americana/2019: World Gymnaestrada 2019 PAGU Evening 

https://www.youtube.com/watch?v=SijfCWfI6qY  

https://www.youtube.com/watch?v=ce1IYDtyhtw  

 

g. FIG GALA: O FIG GALA é um dos espetáculos mais esperados na Ginastrada Mundial. 

Consiste em um show de 1h30’ repleto de diversas ginásticas. A qualidade artístico-

estético é impecável, independente do nível técnico do grupo. Cada federação pode 

indicar um grupo para os organizadores do FIG GALA, que farão a escolha a depender 

do tema, grupos indicados, dentre outros aspectos intrínsecos ao processo.  

Para saber um pouco mais, sugerimos que acesso ao vídeo: FIG Gala- 16th World 

Gymnaestrada 2019 in Dornbirn, Vorarlberg, Austria:  

 https://www.youtube.com/watch?v=xSOWLbPkPX8&t=38s  

 

6. COMO?  

Para indicar a intenção de participação na Ginastrada Mundial / 2023 cada grupo 

deverá preencher 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; 

https://www.youtube.com/watch?v=mBPIMFrKeYI
https://www.youtube.com/watch?v=rgfTrutUROc
https://www.youtube.com/watch?v=SijfCWfI6qY
https://www.youtube.com/watch?v=ce1IYDtyhtw
https://www.youtube.com/watch?v=xSOWLbPkPX8&t=38s
https://forms.gle/Qzf1unqAtNsx6Ros9


 

 

- 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; 

 

7.  QUANDO?  

O prazo máximo para envio da resposta é 31/03/2022, quinta-feira, às 23h59 (Horário 

de Brasília).  

 

8. QUEM PODE PARTICIPAR? 

Não há restrições sobre participação de grupos. É importante estarem atentos aos 

cursos de capacitação e boletins informativos sobre a possíveis participações. Relembramos 

que a GPT é para todos, logo, grupo de ginastas com deficiência, idosos, famílias completas, 

crianças e jovens, variados níveis técnicos, com características de uma ou demais 

modalidades ginásticas são encorajadas a estarem conosco! 

 

9. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

Cada grupo deverá apresentar uma composição coreográfica e/ou um bloco de 

coreografias para análise do CT de GPT da CBG. Esse é o processo que intitulamos de 

credenciamento. 

Os grupos abaixo relacionados já passaram pelo processo de credenciamento, sendo 

importante o preenchimento do formulário de intenção de participação para que possamos 

atendê-los de maneira mais eficiente. 

Aos grupos ainda não credenciados, aguardem mais informações sobre os processos que 

ocorreram em breve. 

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.   



 

 

10. QUAL O PROGRAMA DO EVENTO? 

O programa provisório do evento está distribuído da seguinte maneira: 

 

Domingo 

30 de 

julho 

Segunda-

feira 

31 de julho 

Terça-feira 

01 de agosto 

Quarta-feira 

02 de agosto 

Quinta-feira 

03 de agosto 

Sexta-feira 

04 de agosto 

Sábado 

05 de agosto 

Cerimônia 

de 

Abertura 

Estádio 

Olímpico 

Performances 

de Grupo 

Centro de 

Convenções 

RAI 

Performances 

de Grupo 

Centro de 

Convenções 

RAI 

Performances 

de Grupo 

Centro de 

Convenções 

RAI 

Performances 

de Grupo 

Centro de 

Convenções 

RAI 

Performances 

de Grupo 

Centro de 

Convenções 

RAI 

FIG GALA 

Centro de 

Convenções 

RAI 

 Noites 

Nacionais  

Centro de 

Convenções 

RAI 

Apresentações 

de Grande 

Área 

Estádio 

Olímpico 

Apresentações 

de Grande 

Área 

Estádio 

Olímpico 

Apresentações 

de Grande 

Área 

Estádio 

Olímpico 

Apresentações 

de Grande 

Área 

Estádio 

Olímpico  

Cerimônia de 

Encerramento  

Estádio 

Olímpico 

  Noites 

Nacionais  

Centro de 

Convenções 

RAI 

Noites 

Nacionais  

Centro de 

Convenções 

RAI 

Noites 

Nacionais  

Centro de 

Convenções 

RAI 

FIG GALA 

Centro de 

Convenções 

RAI 

 

 

11. O QUE INCLUI EM MINHA INSCRIÇÃO? 

O cartão do participante inclui a entrada nas cerimônias de abertura e encerramento e 

no Centro de Convenções RAI, onde acontecerão as apresentações de grupo. 

O cartão do participante também indicará acesso ao alojamento (escola) caso o 

participante opte por este tipo de estadia. Além disso, o cartão dará acesso ao sistema de 

transporte local. Os dias de utilização e limites do uso serão informados posteriormente.  

Para as assistir as apresentações das Noites Nacionais e FIG Gala será preciso comprar 

ingressos. Indicamos assistir alguma noite, porém, não é obrigatório. 

As apresentações pela cidade são gratuitas ao público em geral, pois os palcos de 

apresentação estarão em locais públicos e de acesso a toda a população de Amsterdã.   

 

12. ALOJAMENTO 

O ginasta e/ou grupo tem autonomia na escolha da estadia em Amsterdã, porém, 

sugerimos que o grupo permaneça junto, com uma liderança que saiba se locomover, pedir 

informações e dar assistência necessária.  

Além disso, acreditamos que a união do grupo em um mesmo local facilita a definição 

de horários de saída e chegada às apresentações, ensaios, bem como momentos de lazer e 

interação social.  

O pacote alojamento inclui 8 noites e 8 cafés da manhã, iniciando-se no dia 29 de julho 

de 2021 (entrada normalmente prevista após 09/10h da manhã) e encerrando-se 06 de 



 

 

agosto de 2021 (saída normalmente solicitada até 12/14h). As informações definitivas serão 

passadas posteriormente.  

Na WG2023, as acomodações em escolas serão de 12 pessoas por sala de aula.  

É possível que diferentes países se hospedem na mesma escola (a depender do número 

de participantes de cada país e capacidade de cada escola).  

Também é possível que grupos diferentes dividam sala de aulas e, para tal, desde já 

contamos com a empatia e bom senso dos treinadores/as ao sugerir os/as participantes que 

dividirão espaço com outros participantes, sobretudo, ao nos referirmos a crianças e 

adolescentes.  

Informações sobre hotéis e/ou hostels serão passados em futura oportunidade. No 

entanto, informamos um esforço do COL em garantir condições para hospedagem em 

escolas, uma vez que os valores e capacidade das demais opções em Amsterdã não são 

atrativas.  

 

Imagem III: Localização das escolas e referência ao Estádio Olímpico e Centro de 

Convenções 

 

 

 

Fonte: 1
st

 Information Meeting – On-line 

 

Para saber mais sobre alojamento em escolas, sugerimos que acesse: Alojamento 

(School Accomodation – Example) World Gymnaestrada 2019  

https://www.youtube.com/watch?v=6e5dFcj64Q8&list=PLl19EN-

XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=20  

 

13. TRANSPORTE 

Para todos os participantes será oferecido transporte gratuito que garante locomoção 

entre os alojamentos e os locais do evento (Estádio Olímpico e Centro de Convenções). 

Normalmente, a gratuidade ocorre durante os dias oficiais do evento.  

Também será possível o aluguel de bicicletas e ou caminhadas, uma vez que Amsterdã 

é uma cidade bastante agradável e plana.  

https://www.youtube.com/watch?v=6e5dFcj64Q8&list=PLl19EN-XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=6e5dFcj64Q8&list=PLl19EN-XvzFrK3_tBhBn1vZPhClC3gZ2w&index=20


 

 

Imagem IV: Localização das escolas, locais de apresentação e o sistema de 

transporte 

 

Fonte: 1
st

 Information Meeting – On-line 

 

14.  QUAL OS VALORES DESPRENDIDOS PARA PARTICIPAR DA GINASTRADA 

MUNDIAL? 

A seguir, informamos os valores reais dos produtos oferecidos. Lembramos que cada 

federação nacional possui sua política de participação no evento, como por exemplo, 

pacotes fechados dos produtos. No Brasil, devido a diversidade financeira, idade, 

experiências dos grupos, optamos por dar liberdade na compra dos produtos não-

obrigatório, por exemplo.  

Ainda não informaremos do cronograma de pagamento, pois este é intrínseco ao 

processo de credenciamento do grupo, fato ainda não estabelecido. No entanto, 

relembramos que por volta do mês de fevereiro ou março de 2023, TODO pagamento 

deverá estar quitado junto a CBG. 

Ainda, relembramos que indicaremos uma taxa de câmbio de depósito que poderá 

mudar conforme data de remessa do montante da CBG à FIG. Claro está que 

instabilidades políticas mundiais e nacionais, poderão interferir nisto.  

 

 Produto Valor  

Obrigatório Cartão do 

Participante 

€ 275,00 Participação nas cerimônias de 

abertura e encerramento; Acesso ao 

Centro de Convenções (RAI) e Estádio 

Olímpico;  

Acesso ao Transporte Público de 

Amsterdã durante o evento; Não-

incluso: entradas para FIG Gala e 

Noites Nacionais 

Obrigatório Seguro Saúde 

(Que cobre 

viagem ida/volta 

e toda a WG) 

A depender do 

contrato (individual 

ou grupo) 

- 

Obrigatório Taxa CBG A definir  - 

Obrigatório Uniforme Oficial 

do Brasil  

A definir  - 



 

 

Não-Obrigatório Acomodação em 

Escola 

€ 205,00 8 noites 

8 cafés da manhã 

Não-Obrigatório Kit Almoço  € 122,50 7 almoços; bebidas (não-alcoolica) 

incluídas 

Não-Obrigatório Kit Jantar € 122,50 7 jantares; bebidas (não-alcoolica) 

incluídas 

Não-Obrigatório Kit Almoço e 

Jantar 

€ 229,50 7 almoços e jantares; bebidas (não-

alcoolica) incluídas; neste kit vc 

receberá um copo WG exclusivo. 

Não-Obrigatório Serviço de 

Transferência 

(Transfer) 

Ainda não informado  

*Não-Obrigatório: Indicamos que o grupo se hospede junto e, as escolas, são o local mais 

indicado. No entanto, caso algum ginasta/ parte do grupo opte por hospedar-se em hotel, 

AirBnB, hostel, é possível realizar a reserva via World Gymnaestrada ou de forma autônoma. 

Também indicamos as refeições sugeridas pelos organizadores. Mas os grupos podem optar 

por lanches e ou refeições pela cidade, foodtrucks, dentre outros.  

 

Que possamos ampliar o número de participantes!  

Lembrem-se que a Ginastrada Mundial é para você, de clube de alto rendimento. O 

evento pode motivar os atletas que, porventura, ainda não acessaram as equipes principais. 

 É para você, de clubes/academias do formativo e massificação. O evento permite 

representar o país e sentir-se pertencente. 

 É para você, que oferece aulas entre pais e filhos. É para você, que atua com ginástica 

na escola. É para você, que oferece ginástica em ONG’s e Terceiro Setor. É pra você, que tem 

grupos universitários. É para você, que oferece aulas para idosos e deficientes. Enfim, a GM 

é para todos que praticam e amam a ginástica! 

 

Saudações Ginásticas 

 

 

Aracaju, 14 de fevereiro de 2022. 

 

Catarina Souza Santos 

Secretaria Técnica 

 


