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BOLETIM OFICIAL FGJ 58/16 – SELEÇÃO GAUCHA PARA O BRASILEIRO SUB 13 

 

 Informamos os classificados na Seletiva Estadual realizada paralelamente à Copa Lajeado no dia 10 de 

setembro, visando o Campeonato Brasileiro SUB 13.  

 

 Segue lista dos classificados: 

 
Feminino: 

-29kg – Mariana Bittencourt dos Santos (Physio) 

-31kg – Camile de Oliveira Costa (Physio) 

-34kg – Vitoria Barbosa Costa (União) 

-38kg – Thaina Helena Roza Soares (União) 

 -42kg – Adriele Caroline de Ramos Maria (Kiai) 

 -47kg – Eduarda da Cruz de Souza (Fenix) 

 -52kg – Laura Vieira Natal Pereira (Sogipa) 

 +52kg – Enya de Oliveira Schultz Pires (Bilhar) 

 

Masculino: 

 -31kg – Samuel de Paula Faria (Kiai) 

 -38kg – Andre Domingues Costa (Sogipa) 

 -52kg – Felipe Ferreira Vaz da Silva (Gaucho) 

 
Técnicos: 

 Luiz Bayard (Fenix) 

 Rafael Garcia (União) 

 Daniel Pires (Sogipa) 

 Sandro Nery (Kiai) 

  

Seguem informações para a Delegação para o Campeonato Brasileiro Sub 13: 
 

1. Hotel: 
Todos os atletas ficarão hospedados obrigatoriamente com a delegação no Hotel Catussaba Business, 

as reservas foram efetuadas pela FGJ. Não realizamos reservas para acompanhantes. 
 

2. Pagamento: 
O pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$370,00 deve ser realizado até o dia 05/10/2016, 

quarta-feira na Secretaria da FGJ. 
 

3. Uniforme: 
O uniforme oficial da Seleção Gaúcha para este campeonato é a camiseta da FGJ (Polo Preta, polo 

branca, polo azul, camiseta azul ou rosa competidor), sendo opcional a utilização do abrigo (calça + casaco). Os 
técnicos e atletas da seleção gaúcha sub 13 não poderão utilizar uniformes de clubes. 
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4. Autorização: 
No ato do pagamento deverá ser entregue o termo de responsabilidade e as autorizações de viagem e 

hospedagem preenchidos e assinados. O mesmo estará disponível no site www.judors.com.br. É importante que 
os pais e/ou responsáveis entrem em contato com o Juizado de menores para verificar a necessidade de 
autorização do mesmo (Fone 51 33582424). 
 

5. Carteira FGJ: 
  O atleta deverá entregar na Secretaria, juntamente com o termo de responsabilidade, a Carteira da FGJ 
2016. 
 
  6. Alimentação: 
  Cada atleta fica responsável pelo custeio da alimentação. Os locais e horários serão indicados pelos 
 técnicos e chefes de delegação. 
 

 7. Voo: 
Será divulgado em breve. 

 
   8. Atestado: 
   O Atleta deverá entregar na Secretaria da FGJ, até o dia 05/10/2016, quarta-feira o atestado médico 
específico para a competição com assinatura e carimbo original. 
 

9. Patches: 
  Os patches estarão disponíveis para retirada na secretaria da FGJ.  
 

10. Outras Informações:  
Serão disponibilizadas no site oficial da FGJ www.judors.com.br.  
 

 
ATENÇÃO! 
 
Dia 05 de outubro de 2016, quarta-feira, as 17 horas é o prazo para realizar as atividades abaixo junto a 

Secretaria da FGJ: 

  a) Pagar da taxa de inscrição;  

  b) Entregar: 

   - Carteira da FGJ; 

   - Cópias de RG´s; 

- Termo de responsabilidade; 

 - Autorizações de Viagens e Hospedagem;          

 - Atestado médico individual ou coletivo. 

c) Informar o voo de ida e de volta. 

 
 
                                                     

 
Porto Alegre, 28 de setembro de 2016. 

 
 
 

 
Luiz Bayard dos Santos 
Diretor Técnico 


