CHAPA DO “LINDÃO 2017”
"CIDADANIA E DISCIPLINA"
Caros Filiados da Federação Paraense de Judô, segue abaixo algumas de nossas metas para nossa Gestão diante do
processo eleitoral para o quadriênio 2017/2020 à ser realizado no dia 31/03/2017. Espero que apreciem e opinem outras
demandas necessárias.
I- PRESIDENTE

JUDÔ

Alcindo Rabelo Campos - 4ª Dan
II- VICE-PRESIDENTE

1º Vice-presidente – Paulo Roberto Soares Nascimento – 4º Dan
2º Vice-presidente – Adaelson Souza dos Santos – 5º Dan
1. PLANO DE GESTÃO
1.1 CURTO PRAZO
- Instituir Auditoria interna na FPAJU, Prazo imediato;
- Instituir Regimento Administrativo Interno da FPAJU;
- Instituir Comissão de Ética e Disciplinar permanente na FPAJU;

- Isentar registro no Zempo de crianças até 10 anos;
- Centralizar treinamento de Kata e de Veteranos, realizando
apresentações e competições âmbito estadual e nacional.

1.2 MÉDIO PRAZO
-Instituir programa de formação continuada de atualização,
aperfeiçoamento e especialização, focado nas seguintes áreas:
- Gestão;
- Planejamento;
- Finanças;
- Técnico Pedagógico;
- Docência;
- Marketing institucional;
- Relações Humanas;
- Realizar eventos promocionais para capacitação de recursos;
- Maior transparência das atividades realizadas;
- Promover Cursos de aprimoramento do conhecimento aos
profissionais;

- Criar módulos para o exame de faixa preta; Classe A até 40 anos e
Classe B Especial acima de 41 anos, tendo inscrição prazo até
primeiro semestre do ano corrente;
- Criar na arbitragem critérios para inclusão de iniciantes na
arbitragem estadual na categoria "A", "B' e "C", motivando os faixas
marrom a ingressar na arbitragem;
- Realizar desenvolvimento profissional continuado de árbitros e
mesários por intermédio de cursos;
- Centralizar treinamento de campo entre agremiações aberto a todas
as categorias;
- Instituir um sistema de registro de pessoal (atletas, árbitros, técnicos
e funcionários) e de pagamentos.

1.3 LONGO PRAZO
- Proporcionar construção de CT (centro de treinamento);
- Buscar financiamento para as ações da FPAJU;
- Implementar “programas” de resgate histórico e beneméritos do
Judô no estado;
- Interagir com as escolas de projetos sociais do estado junto a
FPAJU;

- Mapear as instituições escolares que estão em atuação em projetos;
- Ativar projetos sociais para deficientes visuais e outros;
- Instituir sistema de custeio a equipe de representação da FPAJU
quando em atividade, dentro das possibilidades.

2. DIFERENCIAL DO CANDIDATO
- Disponibilidade em trabalhar em prol do judô.
- Realiza Projetos e Trabalhos Sociais em prol do Esporte Judô.
- Qualificação de profissionais na equipe.
- Habilidades de agregação de valores juntos instituições públicas e privadas.
- Equipe de trabalho já especializada e formada.
- Experiência em organização de grandes eventos.
- Facilidade de reunir pessoas em relações humanas.
- Prática na execução do trabalho, já em andamento.
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