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ATA DO ENCONTRO DE 11 DE AGOSTO DE 2009 

Presentes: Marco Antonio Bortoleto, Elizabeth Paoliello, Andréa Desidério, Helaine Lima, 

Maurício Oliveira, Rafaela Guerra e Lívia Pasqua. 

PAUTA:  

1. Informações e assuntos gerais 
 Organização do campeonato brasileiro de ginástica (organização: Federação de 

Ginástica do Rio Grande do Sul); foi adiada a data do campeonato por causa da gripe por 

data indeterminada e do Fórum que aconteceria concomitantemente; 

 Marco fez contato com o prof. Jorge Bezerra , da Universidade Federal de 

Pernambuco que traz anualmente, há 22 anos, um grupo de ginástica dinamarquesa para o 

Brasil e informou que o prof. trará um grupo de ginástica para participar no V Fórum de GG; 

 Não foi aprovado o apoio financeiro solicitado à PREAC para o Festival de 20 anos do 

GGU; 

 Não foi aprovado o projeto de  patrocínio da TAM para o GGU, porém está aberta 

nova data para inscrição e Andréa irá apresentar um novo projeto; 

 Não foi aprovado o Projeto da Andréa de números circenses, apresentada ao PROAC 

(Programa de Apoio à Cultura) da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo;  

 Sugestão de enviar projetos do GGU para apoio financeiro ao PROAC e ICMS. 

Disponível em: 

http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.555627669a24dd2547378d27ca60

c1a0/?vgnextoid=b787a2767b3ab110VgnVCM100000ac061c0aRCRD 

 Será inaugurando o maior centro de treinamento em ginástica, em Penha – SC, que 

está sendo coordenado pelo filho do Beto Carreiro; 

 Nos dias 31/08 01, 02 e 03/09/2009 ocorrerá o concurso para a disciplina de 

Fundamentos da Ginástica, Ritmo e Expressão e Dança da FEF- UNICAMP. É possível assistir 

às aulas, de acordo com o edital do concurso, disponível no site da FEF – Unicamp: 

http://www.unicamp.br/fef/indexnew.htm; 

 Foi solicitado o apoio financeiro de R$ 11.000,00 à FAEPEX para realização do festival 

GGU 20 anos . Será feita também solicitações de apoio a outras entidades. 

 

 

 

2. Convite para participação no I Fórum Brasileiro de Ginástica: 

 Convite ao Maurício mais um integrante do GPG para participar no I Fórum Brasileiro 

de Ginástica, em Porto Alegre – RS, com data a ser redefinida. A proposta é representar o 

http://www.unicamp.br/fef/indexnew.htm
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GPG, divulgar o GPG , a proposta de criação do Conselho Cientifico da CBG, o Fórum GG 

2010 e o Sigarc 2010, através de uma apresentação em Power Point, que será produzida 

em conjunto pelo grupo. Informaçções sobre o Fórum em: 

http://www.frginastica.com.br/web2/index.php. 

 

3. Próximo Encontro: 20 de agosto de 2009. 

 

 

Ata elaborada por Lima e Paoliello - 11 de agosto de 2009. 

  

 


