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ATA DO ENCONTRO DE 08/04/2010 

Presentes: Andréa Desidério, Elizabeth Paoliello, Maurício Oliveira, Thaís Gonçalves, 

Flora Gandolfi, Helaine Lima, Luciano Truzzi, Lívia Pásqua, Rafaela Guerra, Kizzy 

Antualpa, Marco Bortoleto 

Ausências Justificadas: Eliana de Toledo, Giovanna Sarôa e Laurita Schiavon. 

PAUTA:  

• Informações gerais; 

• Seminários de Ginástica; 

• V Fórum de GG. 

 

1. Informações e assuntos gerais 
 

• Proposta de ações políticas junto à Federação Paulista de Ginástica e 

Confederação e Federação de Ginástica; 

• III Fórum Virtual: 14/04/2010, das 15h às 16h30; 

• Utilização de e-mail: bom senso. Evitar ‘responder’ a todos quando não for 

necessário; 

• Atualizar lista de contatos da organização do SIGARC (utilizar a mesma do GPG); 

• Beth irá participar de 2 bancas de concursos para prof. de ginástica: UNESP e 

Federal do MA. Também haverá concurso na UNIFESP. 

• Patrícia Reis (turma do Luciano Truzzi) convidou o GPG ou GGU para ministrar 

oficina de ginástica na Universidade Estadual do Pará – solicitar uma proposta por 

parte da professora; 

• Pendência de doação de fotos para acervo – CEV; 

• Luciano trabalhará na secretaria do Fórum de GG a partir de 20 de julho; 

• Espetáculo “Quando o Palco Vira Olimpo” – Cia Italiana Katakló (ex-atletas 

olímpicos) – dia 22/04, às 21h – Centro de Convivência de Campinas; 

• Checar site do Ministério da Cultura, há editais e prêmios de apoio, direcionados 

ao desenvolvimento de projetos; 
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• Copa Estadual de GR em Jundiaí, 30/04 a 02/05 – inscrição através da Secretaria 

de Esporte do município – Categorias A, B e C; 

• Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica – de 14 a 17/10/2010 – Categorias 

Pré-infantil e Infantil. 

 
2. Seminários de Ginástica 

• Certificados: Apenas as pessoas inscritas até a véspera do evento receberão o 

certificado. Demais participantes, não inscritos, serão ouvintes e não terão certificado; 

• Sugestões para os próximos encontros:  

- Convidar mais que uma pessoa para fazer a fala;  

- Seguir o roteiro estabelecido previamente; 

- O convidado deve ser sempre informado sobre o tema que irá abordar; 

- Os membros do GPG devem considerar e respeitar a ordem das falas 

estabelecidas previamente para não comprometer a dinâmica; 

- Sortear mais livros (sugestões: GA – Myriam Nunomura; GG – Beth); 

- Enviar minuta aos participantes e postá-la no “Notícias Online” ou no site do 

GPG; 

- Fazer proposta para avaliação dos participantes no dia do evento (Luciano): 

inscrição, divulgação, pontualidade, organização no dia do evento e adequação do 

tema; 

- Definir quem ficará responsável por cada tarefa. 

Tarefas: inscrição: Flora; sinalização: Luciano faz, Lívia imprime e fixa. 

• Próximo Seminário 29/04: 

- Convidados: Giovanna Sarôa (Sessão de treinamento baseada em sua 

experiência) e Laurita Schiavon (experiência no Regatas e Tese) – confirmadas. Thaís 

Gonçalves (G. estética); 

- Apresentar rapidamente variadas modalidades e a situação do Brasil nos 

campeonatos nacionais e mundiais; 

- Fala dos palestrantes  

 

 

3. V Fórum de GG: 
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• Secretaria: F. (19) 3737-1595 Ana Paula e/ou Luciano Truzzi; 

• A Comissão de Cursos irá definir até o fim da semana a programação; 

• Pendência: site do SESC entrar no ar; 

• Inscrições online com pagamento em cartão de débito ou pessoalmente no 

SESC; 

• O valor de participação ficou em R$ 100,00 para estudante/colaborador do 

SESC e R$150,00 para profissionais, com direito a participação no Fórum mais 3 

cursos; 

• Situação das comissões: Sala de Imagens – Lívia: precisa definir a sala; 

Festivais - Rafaela: o festival preparatório (do dia 26 de maio) será no Ginásio do 

Taquaral; 

Grupos Internacionais: no lugar do grupo da Costa Rica (que não poderá vir), o 

grupo da Estônia está sendo convidado. Enviarão resposta até 09/04/10; está sendo 

construída a “carta convite” para enviar aos grupos convidados; está confirmada a 

participação do grupo da Dinamarca. 

Verificar as condições de hospedagem do antigo “Clube Hípica Barão Geraldo” 

para hospedagem dos grupos convidados (Rafaela). 

 

 

 

Próximo encontro: 22/04/2010 
 
 
Ata elaborada por – Helaine Lima e Elizabeth Paoliello, 08/04/2010. 


