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BOLETIM OFICIAL 23/2012 – JUDO SOCIAL 

 

 

A Federação Gaúcha de Judô tem como uma das suas principais metas o apoio aos projetos 

sociais, o atendimento à população carente e as possibilidades de inclusão através do esporte.  

Além dos descontos de 50% do valor dos atletas “comunitários”, a FGJ já mantém sessenta atletas 

(quatro destaques por classe nos dois naipes) com gratuidade nas inscrições de competição durante toda 

temporada, o que acarreta uma grande dificuldade de previsão de receita em cada evento. 

No que se refere ao judô comunitário, durante a última temporada, a secretaria da FGJ teve alguns 

problemas, tais como o não cumprimento pelas filiadas do envio e atualização da lista dos atletas 

integrantes desta modalidade, ou a inclusão de atletas que não constavam na listagem, deturpando a idéia 

de dar um tratamento diferenciado à comunidade carente. 

No intuito de regularizar as políticas de incentivo as estas iniciativas e ao mesmo tempo zelar pelo 

equilíbrio financeiro da instituição, a FGJ resolve: 

 

1. Definir que o desconto será para 20% do número de atletas inscritos pela filiada no evento, 

e não mais pelo número de atletas registrados na FGJ. 

2. A entidade para fazer jus aos descontos, deverá encaminhar a Secretaria da FGJ um ofício 

firmado pelo responsável legal, solicitando a inclusão na relação das entidades que serão 

beneficiadas, expondo os motivos da solicitação. Esses pedidos serão analisados pela Diretoria 

social da FGJ. 

3. A FGJ organizará dois eventos por temporada para atender esta população de atletas carentes, 

com distribuição de camisetas, lanches e a presença de personalidades do nosso meio.  

 

 Atenciosamente, 

 

 

 
Prof. Luiz maduro – Presidente 
 

 
Prof. Luiz bayard - Diretor Técnico 


