Fortaleza, 20 de julho de 2017
Circular FECJU 013/2017
Ref.: Cerimônia em homenagem ao Judô do Estado de Ceará

Vimos por meio desta, informar que no dia 02 de agosto de 2017, as 19h, será realizada um Sessão
Solene da Assembleia Legislativa de autoria do Deputado Joaquim Noronha em homenagem as
associações, atletas, técnicos, árbitros, pais e amigos do Judô do nosso estado. A chegada deverá ser
realizada pontualmente as 19h já que o evento será televisionado ao Vivo pela TV Assembleia.
Solicitamos a todas as associações filiadas e vinculadas estendam o convite a todos os associados e
que escolham uma pessoa para representar a Associação na composição das mesas de honra. A indicação
dessa pessoa deverá ser feita até o dia 28/07/17 através de envio de e-mail para secretaria@fecju.com.br.
O escolhido não necessariamente precisa ser judoca, mas sim alguém que contribuiu ou contribui para as
atividades da associação.
Os representantes dos homenageados pela Assembleia serão:
1234-

Prof. Antonio Lima Filho (in memoriam), representando o Pionerismo e início do Judô Cearense,
Prof. Milton Nunes Moreira (in memoriam), representando todos os Faixas Pretas do Estado do Ceará,
José Caldeira Cardoso Neto, atual Presidente, representando a Federação Cearense de Judô,
José Marcelo Moreira Frazão, atual Coordenador de arbitragem, representando todos os árbitros do Judô
Cearense,
5- Erika Hellen Moraes Ferreira, representando todos os atletas do Judô do nosso estado, além de ser uma
representante do Judô Feminino do nosso estado entre os homenageados,

Todos os faixas pretas do estado receberão em sua casa, no endereço que está cadastrado no
Zempo um convite enviado pela Assembleia. Esse convite é uma formalidade da Assembleia, não sendo
necessário a exibição para entrar na cerimonia. Todos estão convidados a estar presentes.
No mesmo dia será realizado o I ENCONTRO ESTADUAL DE FAIXAS PRETAS DO ESTADO DO CEARÁ,
sendo também os graduados de 7º, 6º, 5º e 4º Dan terão um local especial na Cerimônia. Na ocasião todos
os faixas pretas presentes, receberão uma etiqueta de graduação similar ao modelo da KODOKAN. Essa
etiqueta terá entrega exclusiva na cerimonia. Não serão entregues em outra oportunidade.
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Cópia do convite que será enviado pela Assembleia
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