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       Porto Alegre, 16 de novembro de 2011. 
 
Boletim Oficial n° 67/2011 
   
 
 O Presidente da Federação Gaúcha de Judô, adiante simplesmente denominada “FGJ”, 
Sr. Carlos Eurico da Luz Pereira, no uso das atribuições que lhe são conferidas, vem, por meio 
deste instrumento, de acordo com o art. 58, do Estatuto da FGJ, informar o que segue: 
  
 Como é notório, desde que a atual gestão assumiu a FGJ no dia 10.01.2008, a entidade 
passa por um processo de reestruturação, diante do precário estado em que se encontrava. 
 
 Dentro das diversas medidas adotadas por nós administradores estavam às 
atualizações dos cadastros das filiadas, já que os documentos pertinentes a essa espécie de 
registro inexistiam na sede da FGJ quando assumimos a entidade. Diante dessa necessidade, a 
FGJ, preocupada em manter seus registros completos e atualizados, editou os Boletins Oficiais 
22/2010 e 37/2011 solicitando que as entidades enviassem seus documentos, cumprindo o 
disposto nos arts. 7º, VII, 32, § 8º, IV e V, 63, do Estatuto da FGJ. 
 
 Com a proximidade da eleição, diversas entidades estão mantendo contato com a FGJ, 
tomando providências para atualizar seus cadastros. Todavia, como poderão diligenciar até a 
data da eleição para regularizarem a sua situação, não podemos informar neste momento o 
nome e o número de entidades que estarão aptas a participarem da Assembléia Geral 
Ordinária em 15.01.2012.  
 
 Por outro lado, destacamos que a FGJ cumpriu todos seus deveres legais e estatutários 
na convocação da eleição que ocorrerá no início de 2012, uma vez que divulgou no edital, 
dentre outras informações, a data, hora, local e assuntos que serão tratados na Assembléia, 
prazo e o modo de inscrição das chapas que pretendem concorrer ao pleito, telefone para 
contato e como os interessados poderão acessar os documentos referentes à contabilidade de 
2011.  
   
 A título de comparação, anexamos com o presente boletim oficial o edital da eleição 
anterior, que ocorreu em 10.01.2008, o que, por si só, demonstra a seriedade, o respeito e a 
transparência que nós, atuais administradores, tratamos este importante momento da FGJ, 
pois ao contrário do que acontecia, divulgamos de forma pública os dispositivos estatutários 
que as filiadas deverão obedecer para participarem da eleição, a forma de inscrição das chapas 
e o procedimento necessário para que os interessados tenham acesso aos documentos 
contábeis. 
  
 Assim, esperamos com os esclarecimentos acima evitar que problemas sejam criados 
por simples motivação política, colocando em dúvida, de maneira indevida, a lisura do processo 
eleitoral que foi iniciado. 
 
 Atenciosamente, 

 
 
 

 Carlos Eurico da Luz Pereira 
              Federação Gaúcha de Judô 
                         Presidente  


