
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZADOS  

Em cumprimento às deliberações da Comissão Eleitoral da Confederação Brasileira de 

Ginástica (CBG), constituída pelo Edital de Convocação da Assembleia Eletiva designada 

para os dias 30 e 31 de maio de 2022, compartilhamos as informações pertinentes à eleição 

para integrantes da Comissão de Atletas da CBG (CACBG), para o ciclo 2022-2024. 

 

Desta forma, a eleição dos novos integrantes terá como candidatos os seguintes inscritos 

HOMOLOGADOS PELA COMISSÃO ELEITORAL, os quais atendem aos critérios de 

elegibilidade enviados no informativo anexado a CP 038/2022: 

 

GINÁSTICA AERÓBICA: 

Candidatos: 

Lucas Santiago de Melo Barbosa 

Marcelo Guimarães Arouche Martins 

Tamires Rebeca Santos Silva  

 

GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA: 

Candidatos: 

Jade Fernandes Barbosa 

Lorrane dos Santos Oliveira  

 

GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA: 

Candidatos: 

Arthur Nory Oyakawa Mariano 

Leonardo Matheus Santos de Souza 

 

GINÁSTICA RÍTMICA: 

Candidatos: 

Bárbara Vitoria Urquiza Galvão 

Maria Eduarda de Almeida Arakaki 

CIRCULAR PRESIDENTES 

CP N.º 048/22 - DATA: 13/05/2022 

ASSUNTO:   CANDIDATOS – ELEIÇÃO 

DE INTEGRANTES PARA CACBG 

2022-2024 

 



 

 

 

GINÁSTICA DE TRAMPOLIM: 

Candidatos: 

Carlos Ramirez de Azevedo Silva Pala 

Rafael Oliveira Andrade 

Rayan Victor de Castro Dutra 

 

GINÁSTICA PARA TODOS: 

Candidatos: 

Juliana Zanella Cortez 

Luisa Camy Leite  

 

GINÁSTICA ACROBÁTICA e PARKOUR: 

Candidatos: [ não houve inscrição ] 

 

Informamos que, conforme despacho e deliberação da Comissão Eleitoral atuante nesta 

eleição, está reaberto prazo para inscrição até o dia 16/05/2022, para os (as) ginastas 

que desejem se candidatar, apenas, às modalidades GINÁSTICA ACROBÁTICA e 

PARKOUR, enviem à CBG a ficha de cadastro correspondente e atendidas às demais 

exigências estabelecidas pelo Regimento Eleitoral.
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Serão eleitos 15(quinze) atletas, sendo que as vagas serão preenchidas da seguinte forma: 

 

a) 02 vagas para a Ginástica Acrobática: 

b) 02 vagas para Ginástica Aeróbica; 

c) 02 vagas para a Ginástica Artística Feminina; 

d) 02 vagas para a Ginástica Artística Masculina; 

e) 02 vagas para Ginástica Rítmica; 

f) 02 vagas para Ginástica de Trampolim; 

g) 02 vagas para a Ginástica para Todos; 

h) 01 vaga para o Parkour. 
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 O Comitê de Eleição, (...) 

RESOLVE: 

(...) 

II – _DETERMINAR a reabertura de prazo para até o dia 16/05/2022 para que os ginastas que 

desejem se candidatar, apenas, às modalidades GINÁSTICA ACROBÁTICA e PARKOUR, enviem 

à CBG a ficha de cadastro correspondente e atendidas às demais exigências estabelecidas pelo 

Regimento Eleitoral CACBG, considerando: i) a completa ausência de manifestação de interesse 

por parte de atletas das referidas modalidades no prazo estabelecido pelo art. 2º do Regimento 

Eleitoral CACBG; ii) a necessidade de ser observada a paridade entre as modalidades [cf. art. 4º]; e 

iii) a previsão que atribui ao COMITÊ DE ELEIÇÃO a competência para dirimir os casos omissos [cf. 

art. 17]. 



 

 

 

Reforçamos que está apto a votar atleta com idade mínima de 16 anos completas no ano 

da eleição, que tenha participado em ao menos 1(uma) das seguintes competições entre o 

período de 2017-2021: 

 
 

I. Jogos Olímpicos de Verão; 

II. Jogos Olímpicos da Juventude; 

III. Jogos Pan-Americanos; 

IV. Campeonato Mundial;  

V. Campeonato Pan-Americano; 

VI. Campeonato Sul-Americano; 

VII. Gymnaestrada (somente na modalidade Ginástica para Todos). 

 

 

O atleta apto a votar deverá enviar um e-mail para cacbg@cbginastica.com.br  no período 

de 13 a 25 de maio de 2022, com seus dados pessoais (nome completo, data de 

nascimento, RG, CPF, telefone e modalidade) a fim de receber um usuário e senha via e-

mail, para acesso a votação no site da CBG.  

 

 

Como de costume contamos com a ampla divulgação destas informações para que 

possamos seguir fortalecendo a Comissão de Atletas da CBG, e consequentemente, o seu 

papel fundamental junto à gestão da Ginástica Brasileira. 

 

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

elevada consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Maria Luciene Cacho Resende 

Presidente 

mailto:cacbg@cbginastica.com.br

