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Informativo nº 01/2019 – Dpto Técnico FJMS 

 

ANUIDADE DE ATLETAS 2019 

O Departamento Técnico da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul informar os 

procedimentos para pagamentos das anuidades de atletas 2019, em especial aos que 

participarão do Torneio Início 2019. 

 

VALORES:  

Para anuidades no prazo 

 R$50,00 para Kyus 

 R$100,00 para Dans 

Para anuidades tardias 

 R$80,00 para Kyus 

 R$130,00 para Dans 

 

OBS: Os atletas da classe Sub 11 a Sub 18 com graduação igual ou inferior a faixa azul (8º 

kyu) e registro no zempo datado em 2019 terão isenção quanto à anuidade. 

  

PRAZOS: 

Anuidades: O responsável técnico deverá enviar UMA FICHA PADRÃO como todos os 

atletas que irão renovar a anuidade para 2019 para o email 

marcelomatos1112@gmail.com até às 18h do dia 08/03/2019 (sexta-feira). 

Atenção com a atualização de graduação e datas de promoção colocada na ficha devido ao 

novo regulamento de promoção de faixas da CBJ que será controlado pelo Zempo. 

 

O comprovante de pagamento das anuidades, ou seja, os valores depositados na conta da 

FJMS (Banco do Brasil: Agência: 1873-2/ Conta Corrente: 18960-X) conforme ficha enviada 

deverá ser enviada para a direção financeira da FJMS até às 12h do dia 09/03/2019 

(sábado). 

Pedimos aos responsáveis técnicos que façam somente um deposito bancário. 
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Anuidades tardias: Serão aceitas as anuidades tardias até às 18h do 12/03/2019 com o 

envio da ficha padrão para o email marcelomatos1112@gmail.com e com envio do 

comprovante de pagamento imediato. 

 

A Federação de Judô de Mato Grosso do Sul agradece a todos os clubes, técnicos, atletas 

e pais pelo cumprimento dos prazos estipulados isso fortalece a nossa busca por uma 

gestão de excelência. 

 

Campo Grande/MS, 19 de fevereiro de 2019. 

 

Atenciosamente 

Presidência da FJMS 

César Augusto Progetti Paschoal 
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