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Referente ao  Campeonato Brasileiro Regional

 

 

Ao Ilmo Sr. 

Eduardo Costa 

Presidente da Confederação Brasileira das Ligas de Judô

 

 

 

 

 

 

 A Liga Confederada do Judô de Alagoas 

Teles da Silva, com o mister objetivo de fazer parte dos grandes eventos realizados pela 

Confederação Brasileira das Ligas de Judô, a qual aduz a 

todos, vem respeitosamente,  requerer 

na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, seguindo as normas estabelecidas no Regulamento 

Interno  da Confederação Brasileira das Ligas de Judô.

 Outrossim, reforça a gratidão e a honra em poder receber os nobres irmãos de 

ideologia no referido evento, marc

aprovada a candidatura de Alagoas para sediar o referido evento, sejamos informados para 

desde já iniciarmos o processo de divulgação, marketing e outras providências.
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Referente ao  Campeonato Brasileiro Regional 

Presidente da Confederação Brasileira das Ligas de Judô 

A Liga Confederada do Judô de Alagoas - LCJA , através de seu presidente, Irâ Candido 

mister objetivo de fazer parte dos grandes eventos realizados pela 

Confederação Brasileira das Ligas de Judô, a qual aduz a  filosofia desportiva de

, vem respeitosamente,  requerer a realização do Campeonato Brasileiro Regional 2016 

na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, seguindo as normas estabelecidas no Regulamento 

da Confederação Brasileira das Ligas de Judô. 

m, reforça a gratidão e a honra em poder receber os nobres irmãos de 

ideologia no referido evento, marcado para o mês de junho de 2016, e ainda requer que se 

aprovada a candidatura de Alagoas para sediar o referido evento, sejamos informados para 

iniciarmos o processo de divulgação, marketing e outras providências.

Maceió, 29 de deze

IRÃ CANDIDO TELES DA SILVA 

Presidente 
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LCJA , através de seu presidente, Irâ Candido 

mister objetivo de fazer parte dos grandes eventos realizados pela 

sofia desportiva de um Judô para 

a realização do Campeonato Brasileiro Regional 2016 

na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, seguindo as normas estabelecidas no Regulamento 

m, reforça a gratidão e a honra em poder receber os nobres irmãos de 

ado para o mês de junho de 2016, e ainda requer que se 

aprovada a candidatura de Alagoas para sediar o referido evento, sejamos informados para 

iniciarmos o processo de divulgação, marketing e outras providências. 

dezembro de 2015. 


