CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
FEDERAÇÃO PARAENSE DE JUDÔ
“Gestão Cidadania e Disciplina”

Belém-PA, 01 de Outubro de 2019.
Of Nr 109-FPAJU (CIRCULAR)
Ao Ilmo Senhor
PRESIDENTES FILIAÇÃO
Assunto: Dia Mundial do Judô – Plante uma árvore
1. Transcrição do ofício Circular nº 19/19, de 26 Set 2019, da CBJ:
“No dia 28 de outubro comemoramos o Dia Mundial do Judô, data do
nascimento do nosso grande mestre Jigoro Kano. Neste ano, a Federação Internacional de
Judô escolheu um tema mais do que especial para as comemorações: PLANTE UMA
ÁRVORE. A Confederação Brasileira de Judô apoia a iniciativa e convida todos os seus
filiados a participar da campanha, plantando uma semente que significará muito na
preservação das nossas florestas. Gostaríamos de contar com o apoio das Federações
Estaduais para divulgar e também incentivar seus atletas, professores, dirigentes e árbitros a
participarem de movimento em defesa do meio ambiente no Dia Mundial do Judô. Para
facilitar, produzimos um vídeo institucional explicando o passo-a-passo da campanha. O
material está publicado nos canais de comunicação da CBJ e pode ser compartilhado
livremente pelas Federações e seus filiados.
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=14ALKs-LX5Y
A participação de todos neste trabalho de conscientização e preservação do meio ambiente é
fundamental! Obrigado! Atenciosamente, Silvio Acácio Borges Presidente “
2. Do exposto, solicito V. Sa a possibilidade das Associações divulgar e
também incentivar seus atletas, professores, dirigentes e árbitros a participarem do
movimento em defesa do meio ambiente no Dia Mundial do Judô. As fotos e/ou vídeo
podem ser enviados para divulgação nos canais de comunicação da FPAJU.
3. Desde já, agradecemos antecipadamente o pleito.
Atenciosamente,

ALCINDO RABELO CAMPOS
Presidente da FPAJU
“Gestão Cidadania e Disciplina”
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