
 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

PREZADOS PRESIDENTES 
 

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), dando continuidade ao processo Seletivo da 

Categoria Juvenil (CP N.º 024/22), neste momento com foco específico no Campeonato Pan-

Americano Juvenil, a ser realizado no Rio de Janeiro/RJ, em julho do corrente ano, encaminha 

informações a fim de divulgar o resultado da primeira etapa das avaliações realizadas de 

forma exclusivamente virtual, através do envio de vídeos das ginastas convidadas. 
 

As ginastas selecionadas para continuarem a ser avaliadas para a referida competição são: 
 

Ginastas: Ana Luiza Franceschi de Souza AGRDJ / SC 

 Emanuelle Felberk Rocha ESCOLA DE CAMPEÃS / ES 

 Keila Vitória Lima de Souza Santos GORBA / BA 
 

As demais ginastas seguirão monitoradas, considerando a realização do Sul-Americano do 

ano de 2022. Entretanto, para o momento presente, considerando a disputa do Campeonato 

Pan-Americano da categoria juvenil, as ginastas acima mencionadas avançarão para a 

segunda etapa das avaliações.  
 

DA SEGUNDA ETAPA: 
 

Com relação às ginastas classificadas, estas receberão, em tempo, novas instruções em 

relação as participações em treinos de controle e também, quanto ao envio de novos vídeos. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA INTEGRAR A SELEÇÃO: 
  

 Potencial físico e técnico;  

 Resultados Internacionais e Nacionais anteriores; 

 Condição geral de saúde;  

 Condição física geral e contusões;  

 Ser considerada apta pela comissão interdisciplinar da Seleção Brasileira, realizada somente 

no período previsto desta avaliação;  

 Respeitar atitudes de ordem, disciplina e os objetivos do programa da avaliação; 

CIRCULAR PRESIDENTES 

CP N.º 050/22 DATA: 17/05/2022 

 

ASSUNTO:  RESULTADO SELETIVA 

EVENTOS INTERNACIONAIS 

GINÁSTICA RÍTMICA JUVENIL  



 

 

 

 Número de vagas disponíveis;  

 Atingir as metas técnicas propostas pela comissão de avaliação para eventos em questão;  

 Estar com a documentação pessoal em dia, inclusive o passaporte.  

 

CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: 

 

Os participantes selecionados para segunda etapa devem enviar confirmação de participação 

para o e-mail gr@cbginastica.com.br , com cópia para catarina@cbginastica.com.br e 

lusilene@cbginastica.com.br .  

 

 

Sem mais para o momento, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se 

fizerem necessários, e reiteramos votos de estima e elevada consideração. 

 

 

Saudações Ginásticas!  

 

 

 

Catarina Souza Santos                                                      Maria Luciene Cacho Resende  

        Secretária Técnica                                                                         Presidente 
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