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BOLETIM OFICIAL FGJ 76/15 – SELEÇÃO GAUCHA PARA O BRASILEIRO SÊNIOR 

 Informamos os classificados na Seletiva Estadual realizada paralelamente à Supercopa Lajeado dia 

19 de Setembro, visando o Campeonato Brasileiro Sênior.  

 Segue lista dos classificados: 

Feminino: 
-44kg – Ana Paula dos Santos Amorim (União) 
-48kg – Cintia Bigarelli (Sogipa) 
-57kg – Manoella Braga (Sogipa) 
-63kg –Veronica Chagas (Sogipa) 
-70kg – Bruna Campos (União) 
 
Masculino: 
-55kg – Daniel Paulo dos Passos Silva (Bilhar) 
-60kg – Rafael Minouro (Sogipa) 
-66kg – Diego Santos (Sogipa) 
-73kg – João Pedro Godoy (Sogipa) 
-81kg – Rafael Godoy (Sogipa) 
-90kg – Marcelo Ferreira (Sogipa) 
-100kg – Horácio Antunes (Sogipa) 
+100kg – Renan Nunes (Sogipa) 

Técnicos: 
Antônio Carlos Pereira (Sogipa) 
Luiz Bayard (Fênix) 
 
 
Seguem informações para a Delegação para o Campeonato Brasileiro Sênior: 

1. Hotel: 
Os atletas estão liberados para se hospedar no hotel de sua preferência. Todos os atletas devem 
apresentasse nos dias, horários e locais, determinados pelos técnicos oficiais da seleção gaúcha para este 
evento.  
 
2. Pagamento: 
O valor do pacote de taxa de inscrição = R$115,00. O pagamento deverá ser realizado na Secretaria da 
FGJ e o prazo será até o dia 07 de Outubro, quarta-feira, (observar dias e horários de atendimento). 
 
3. Uniforme: 
O uniforme oficial da Seleção Gaúcha para este campeonato é a camiseta da FGJ, sendo opcional a 
utilização do abrigo (calça + casaco). Todos os atletas e professores devem estar trajando o uniforme oficial 
durante o evento e premiações.  
 
4. Autorização: 
No ato do pagamento deverão ser entregues as autorizações e termo de responsabilidade preenchidos e 
assinados. Estão disponíveis no site www.judors.com.br. 
 
5. Carteira FGJ: 
O atleta deverá entregar na Secretaria, juntamente com as autorizações, a Carteira da FGJ 2015. 
 
6. Alimentação: 
Cada atleta fica responsável pelo custeio da alimentação. Os locais e horários serão indicados pelos 
técnicos e chefes de delegação. 
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7. Vôo: 
A CBJ somente oferecerá um transfer por delegação. Não haverá transfer para atletas que viajarem em 
outro vôo. Solicitamos que os atletas informem o seu vôo na entrega das autorizações na Secretaria da 
FGJ. A CBJ não fornece transfer para acompanhantes. 
 
 
Vôos Oficiais: 
  
Ida 09/10/2015 
POA 07:37 – G3 1279 X MCZ 15:20 – G3 1390 
 
Volta 15/10/2015 
MCZ 14:30 – G3 1391 X POA 22:30 – G3 1278 
 
8. Atestado: 
O Atleta deverá entregar na Secretaria da FGJ, até o dia 07 de Outubro, quarta-feira o atestado médico 
específico para a Competição. O atestado deve ser com assinatura original e carimbo do médico.  
 
9. Patches: 
Os patches estão disponíveis para retirada na secretaria da FGJ e deverão ser fixados nos quimonos 
branco e azul conforme normas de judogui divulgadas na página de eventos no site da Federação Gaúcha 
de Judô. 
 
10. Outras Informações: 
Serão disponibilizadas no site oficial da FGJ www.judors.com.br. 
  

ATENÇÃO!  
 
Dia 07 de Outubro, quarta-feira, é o prazo para realizar as atividades abaixo junto a Secretaria da FGJ: 
a) Pagar da taxa de hospedagem e de inscrição; 
b) Entregar:  

- carteira da FGJ; 
- 2 autorizações de viagem e hospedagem;  
- cópias de RG´s; 
- termo de responsabilidade; 
- atestado médico individual ou coletivo.  
 

c) Informar o vôo de ida e de volta. 

 
Porto Alegre,02 de Outubro de 2015. 

 

 

 
 
 

Carlos Eurico da Luz Pereira – Presidente 
 

 
Prof. Luiz Bayard - Diretor Técnico 
 


