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BOLETIM 23/11 – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE TREINADORES 
 
 

Caros Professores : 
 

  Esta ação da FGJ não é uma ação isolada, e sim faz parte de um programa contínuo de 
capacitação de treinadores, e por isso não temos como contemplar a todos treinadores num 
mesmo momento. Nesta escolha levamos em consideração, o prazo do envio do currículo, e 
não só o currículo do professor, mas também o trabalho que o professor e sua entidade tem 
feito pela FGJ e em prol do Judô Gaúcho, sendo um dos critérios a participação da entidade em 
todos os eventos de 2011, o que excluiu alguns dos candidatos. Gostaríamos que as pessoas 
vissem esta medida como um investimento da FGJ em seus treinadores, e que não fosse 
somente visto como motivo de discórdia por aqueles que não foram contemplados num 
primeiro momento, pois já planejamos nova ação semelhante no segundo semestre deste ano, 
para contemplar outros professores, até que um dia possamos contemplar a todos responsáveis 
técnicos de filiadas no RS.  
 

De acordo com o boletim 20/11 os professores contemplados com esta etapa do programa 
de capacitação de treinadores, então, serão os seguintes: 

 
GRAND SLAM RIO DE JANEIRO: 
1) Sandro Nery – Rio Branco - Canoas 
2) Juliano Campos – UNISC – Santa Cruz do Sul 
3) Daniel Pires – SOGIPA – Porto Alegre 

 
COPA DO MUNDO DE SÃO PAULO: 
4) André Oliveira – Physio – Bento Gonçalves 
5) Rafael Oliveira – GNU – Porto Alegre 
6) Luis Bayard – Kiai - Canoas 

 
A FGJ custeará as seguintes despesas: 
 

A- Passagens aéreas de Porto Alegre ao local do evento e seu retorno. 
B- Diárias no hotel em apartamento triplo. 
C- Entradas para o evento. 

 
 

 
Carlos Eurico da Luz Pereira 

Presidente Federação Gaúcha de Judô - Administração 2008-2011. 
“Federação Gaúcha de Judô – formando campeões no tatame e na vida.  


