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BOLETIM OFICIAL 69/2022 - CURSO DE WAZA 
 
 

Obrigatoriedade: Verificar Manual do Candidato 2022. 

Período de inscrição: até dia 31 de agosto de 2022.  

Valor: R$ 170,00  

 

Tendo em vista o quantitativo de candidatos e visando minimizar deslocamentos e custos para os 

alunos e candidatos, a FGJ possibilitará a realização AULAS DO CURSO DE WAZA de forma regionalizada. 

Tal regionalização obedecerá a seguinte distribuição dos locais das entidades de filiação dos 

alunos e candidatos:  

 Região Metropolitana =>  Barra do Ribeiro, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, 
Porto Alegre e São Leopoldo.  

 Região da Serra   =>  Bento Gonçalves, Caxias do Sul.  
 Região Sul   =>  Bagé e Pelotas   
 Região Central  => Erechim, Encruzilhada do Sul, Santa Cruz do Sul e 

Santa Maria.   
   

Tendo em vista as questões logísticas, os candidatos devem se dirigir ao local mais próximo de sua 

sede de filiação. Casos excepcionais devem ser encaminhados à Secretaria da FGJ, somente atraves do 

email cursos@judors.com.br, até a segunda-feira anterior a cada aula, para análise e AUTORIZAÇÃO 

pela Presidência da CEG.  

Os locais onde serão ministradas as aulas do curso serão os seguintes, em cada região: 

 Metropolitana – local CETE Ginásio de lutas à Rua Gonçalves Dias, nº 700, bairro Menino Deus, Porto 

Alegre. 

 Serra – local associação Recreio da Juventude à Rua Atílio Andreaza, nº 3525, bairro Sagrada Família, 

Caxias do Sul. 

 Central – local Judô Hunters à Rua 28 de setembro, nº 227, 2º piso, Centro, Santa Cruz do Sul. 

 Sul – Academia Tatsuya, Av. Marechal Floriano, nº 2830, Bagé. 

 Programação: 

 

DATA CONTEÚDO DE WAZA REGIÃO 
10/09/2022 Go Kyo; Renraku e Kaeshi Todas 
17/09/2022 Go Kyo; Renraku e Kaeshi Todas 
01/10/2022 Extra Go Kyo; Renraku e Kaeshi Todas 
29/10/2022 Katame  Todas 
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OBSERVAÇÕES RELEVANTES: 

- Tendo em vista o disposto nos itens 1.5 e 1.6 do Manual do Candidato, publicado no Boletim 18/2022, os 

candidatos deverão encaminhar por meio eletrônico, respectivamente, atestado médico ou laudo médico, que 

os declare aptos à realização de atividade física e terão, NA PRIMEIRA AULA, a última oportunidade de 

apresentar tais documentos, SOB PENA DE NÃO SEREM NELAS ADMITIDOS, o que inviabilizará a 

aprovação no curso, sem direito à restituição de eventuais valores já pagos pela inscrição. 

- Em face dos mesmos i0tens 1.5 e 1.6, os candidatos deverão apresentar, assinado por ele ou seu 

responsável, até a primeira aula, Termo de Responsabilidade padrão da FGJ por quaisquer 

intercorrências em sua integridade física, quando da participação nos cursos. A NÃO APRESENTAÇÃO 

DESTE TERMO IMPLICARÁ, igualmente, A NÃO ADMISSÃO NO CURSO. 

- Por se tratar de curso de WAZA, não serão admitidos UKE nas aulas, devendo os candidatos treinarem 

com os colegas.  

- Da mesma forma, quaisquer outros inscritos que não sejam treinandos ou candidatos NÃO DEVERÃO 

ATUAR COMO INSTRUTORES OU ORIENTADORES, função exclusiva da equipe da FGJ. 

- O candidato deverá realizar sua inscrição no sistema Zempo, com seu usuário e senha, no #1491  CURSO 

DE WAZA FGJ 2022”. 

- Entrar em contato pelo privado no Whatsapp da FGJ para enviar o comprovante de pagamento, atestados 

médicos e receber a   confirmação da inscrição. 

- Concluídas as etapas acima, o aluno estará apto a participar da primeira aula no dia 10/09/2022; 

- É obrigatória a utilização de judogi branco limpo e chinelos. 

- O aluno poderá levar caneta, prancheta e papel para anotações. 
 
 

 
 

Porto Alegre, 10 de agosto de 2022. 
 
 
 
           
 
              

                    
           Luiz Bayard Martins dos Santos    José Alexandre Souza de Brito 

    Presidente da FGJ                Presidente da CEG 


