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BOLETIM OFICIAL 10/2021 – COMISSÃO ELEITORAL FGJ 
 
 

 A Comissão Eleitoral da Federação Gaúcha de Judô, adiante simplesmente denominada “Comissão 
Eleitoral”, vem por meio deste informar à Comunidade Judoísta Gaúcha. 

 
1. Atendendo todos os prazos estipulados até o momento, a Comissão Eleitoral notificou no dia 

22/02 as entidades ativas no Sistema Zempo informando a situação dos documentos 
depositados em Secretaria até aquele momento. 
  

2. As notificações foram enviadas pelo e-mail cadastro@judors.com.br para os endereços 
eletrônicos cadastrados pelas Entidades Filiadas no Sistema Zempo. O Zempo é o sistema 
oficial da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e Federação Gaúcha de Judô (FGJ), que 
deve sempre estar atualizado conforme determina o estatuto da FGJ. Foram considerados 
os e-mails cadastrados até às 16hs do dia 22/01/2021. 

 
3. Para as entidades com toda a documentação em dia foi enviada uma notificação 

confirmando a condição de REGULAR, não havendo necessidade de enviar nova 
documentação. 
 

4. As entidades que NÃO RECEBERAM a notificação acima devem enviar um e-mail para 
cadastro@judors.com.br informando não ter recebido a mesma. Cumpre informar que não 
haverá prejuízo no prazo para hipótese de falha no envio do e-mail. Solicitações de envio 
para novo endereço ou atualização de cadastro no Zempo posterior não serão atendidos.  

 
5. As entidades que receberam e-mail para regularizar sua notificação devem responder a 

mesma anexando a documentação solicitada. A cada semana será feita a conferência dos 
documentos para envio de nova notificação com a condição de REGULAR ou IRREGULAR. 
Se ainda houver prazo hábil, a entidade ainda poderá tentar sua regularização.  

 
6. O e-mail cadastro@judors.com.br é o único meio de comunicação válido para envio de 

documentos. O e-mail comissaoeleitoral@judors.com.br é o único meio de comunicação 
válido para solucionar dúvidas relacionadas às Eleições e documentos hábeis para 
regularização. Ligações telefônicas, mensagens por WhatsApp ou qualquer outra forma de 
comunicação que não os e-mails não será admitida ou considerada válida, garantindo assim 
a impessoalidade e lisura do procedimento. 

 
7. Toda a semana é analisada a documentação que chega para a FGJ pelas vias corretas, 

sendo constantemente atualizada a condição das entidades para envio de nova certificação 
de regularidade. 

 
 
 

Porto Alegre, 23 de Fevereiro de 2021. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

 
Leonardo Fonseca Culau 

Presidente da Comissão Eleitoral FGJ
 


