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Rio de Janeiro 06 de Fevereiro de 2013
NOTA OFICIAL Nº02-2013
Assunto: Lançamento do Novo Site
Prezados Diretores, Assessores, Comissão de Contas e Filiados
Temos a grande satisfação de informar que hoje entrou no ar o novo site da FGERJ.
O endereço é http://ginasticario.com.br . Este projeto que já estava em andamento a
vários meses, não foi concluído antes, por problemas de ordem financeira, pela grande
dificuldade de criar uma raiz moderna e que atendesse as necessidades tanto da Federação
quanto dos seus filiados, e que tivesse um visual atrativo seguindo a nova identidade visual
da Federação.
Outro fator que dificultou o lançamento foi o aproveitamento do conteúdo anterior e a
criação de novas possibilidades.
Sabemos que o projeto final ainda não está concluído, faltando grande parte para ser
construída, ou corrigida, mas optamos por lançar o site que temos neste momento, e vamos
pouco a pouco completando o que falta, inclusive com a ajuda e a participação dos
membros da FGERJ.
Nesse sentido, pedimos a todos que colaborem com idéias e sugestões de
melhorias, correções, enfim, tudo que for contribuir para que o nosso site represente o
melhor possível a nossa organização. Mas lembrem-se que tudo será atendido, dentro dos
nossos limites e possibilidades.
Aproveito para informar que o acesso ao SISTEMA ON LINE, poderá ser feito pelo
site no endereço http://ginasticario.com.br
As inscrições para o ESTUDO DO CÓDIGO DE PONTUAÇÃO DE GINÁSTICA
RÍTMICA CICLO 2013-2016 também devem ser realizadas através do site e depois clicando
em Cursos e Eventos.
Sem mais para o momento estamos a disposição para o esclarecimento de dúvidas
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