FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2013

NOTA OFICIAL FGERJ Nº 22-2013
Assuntos : 1- Evolução no Sistema On line –
2- Manual de utilização do sistema atualizado em 10/09/2013
Prezados Filiados, Diretores, Assistentes Técnicos e Comissão de Contas
É com satisfação que informamos que agora você pode consultar os ginastas
cadastrados por sua entidade bem como o status do cadastro na FGERJ.
Trata-se de uma evolução do sistema que tornará mais ágil, prática e fidedigna a
consulta do cadastro de seus ginastas.
COMO CONSULTAR OS GINASTAS CADASTRADOS PELA SUA ENTIDADE E O STATUS NA
FGERJ?
Siga os seguintes passos:







entre no site da FGERJ www.ginasticario.com.br
Do lado direito clique em ACESSO AO SISTEMA
Clique na opção ÁREA DA ENTIDADE
Informe seu login e senha. Lembre-se de colocar o login e a senha IDÊNTICO ao
que você cadastrou. Ex: se o login ou a senha possui letras maiúsculas ou
minúsculas e/ou espaço entre palavras, estes devem ser colocados.
Se você esqueceu o seu login ou senha entre em contato com
contato@ginasticario.com.br e peça recuperação da senha ou novo login e
senha.
Clique em ATLETAS - você terá acesso a todos os ginastas cadastrados ou
recadastrados na FGERJ pela sua entidade e o status do cadastro.
ATENÇÃO: O status em aberto significa que existe alguma pendência
documental ou financeira na FGERJ.
Caso haja dúvidas com relação aos ginastas cadastrados, recadastrados e status
no sistema entre em contato com contato@ginasticario.com.br .
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Com este novo implemento pretendemos solucionar as dúvidas com relação aos cadastros e
recadastros de ginastas.
Pedimos a sua compreensão e colaboração nos informando possíveis casos de erro.
Solicitamos uma REVISÃO CRITERIOSA na lista de ginastas que aparecem cadastrados na sua
entidade e em caso de dúvidas envie mensagem para contato@ginasticario.com.br
Lembramos que para consultar os cadastros dos ginastas a entidade deve estar em dia com
as mensalidades da FGERJ, de outra forma o nome da entidade não estará disponível para
consultas.
Estamos encaminhando em anexo o MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ON LINE
atualizado em 10/09/2013.
Na esperança de estarmos dando mais um passo na melhoria da nossa administração,
renovamos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente

Andréa João
Presidente / FGERJ

