ÓRGÃO OFICIAL DE ADMINISTRAÇAÕ DO KUNG Fu no Brasil e exterior
Fundada em 23 de maio de 1986
WWW.fatshan.com.br
FILIAÇÕES ABERTAS - FAÇA PARTE DE NOSSA ORGANIZAÇÃO

A USKF – UNIÃO DOS SISTEMAS KUOSHU FATSHAN – FEDERAÇÃO
INTERNACIONAL E AFK – ASSOCIAÇÃO FATSHAN DE KUOSHU após valiosas conquistas
obtidas por seus atletas nos últimos anos, entre elas a realização de vários eventos oficiais
e a Representação Oficial (exclusiva) para o Brasil da FEDERAÇÃO MUNDIAL DE KUNG FU
(WUSHU), a WORLD CKA, com sede em Perugia – Itália, tem a honra de dirigir a você e
sua Entidade através dos tópicos adiante a Proposta de Filiação a qual poderá servir de
ponte para se tornarem membros também da WORLDCKA e outras Entidades
Internacionais.
A fim de propiciar progresso ainda maior para o ano que se inicia, continuamos
afirmando que para o desenvolvimento e o engrandecimento do KUNG FU em nosso país
necessitamos da união das famílias KUNG FU para mostrarmos a verdadeira arte marcial
chinesa unida e disciplinada com ética e cidadania. Portanto seja consciente ao vestir a
camisa de sua Entidade, da USKF/AFK e/ou do Brasil quando treinando ou competindo a
nível regional, nacional ou internacional por esta grande família onde “Um é por todos e
todos por um.” Se desejas participar de todas essas novidades e ter o direito de marcar
presença não arrume desculpas para algo tão importante que é o seu crescimento dentro
do esporte que depende da sua filiação.
Todo aluno, Instrutor e/ou Professor está sendo convidado a participar desta
campanha de filiações, pelo fato de serem pessoas responsáveis pela propagação do KUNG
FU em nosso país, com condições de terem seus Núcleos e Equipes devidamente
legalizadas e filiadas à USKF/AFK, bastando para isso se filiar dentro de um dos planos de
filiações com incentivos (QUITE FÁCIL), tendo direito a todos os benefícios estabelecidos
pelo Estatuto da Entidade, como acesso a descontos de até 50% a todos os Campeonatos,
Cursos e Seminários de Capacitação e Certificação; Promoções, Exames de Graduação,
Suporte Técnico e Profissional nas escolas, parcerias em Projetos, acesso fácil à direção
USKF/AFK e direito à emissão de matérias no Boletim Informativo, além de receber
carteirinha (atleta, árbitro, Profissional Docente) e diploma de filiação que serão enviados
em até 30 dias após recebimento por parte da USKF/AFK da taxa e da apresentação da
ficha de inscrição. Graças a esta Carteira Pessoal de Atleta, é possível competir em
diferentes categorias de competição em diferentes Torneios Nacionais, Internacionais e
Mundiais.
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PROTOCOLO DE ADMISSÃO (ETIQUETA CHINESA) USKF/AFK

A USKF/AFK, entidades surgidas em 1986 sob o comando do SIFU MENDES, tem
por objetivo maior transmitir as artes marciais chinesas para a formação básica e
profissionalizante de praticantes de KUNG FU capacitando com educação, respeito e
disciplina os interessados em contribuir junto com outras manifestações culturais para a
elevação do ser humano como cidadão consciente de seus deveres perante a Pátria com
consciência social, crítica solidária e democrática.
Portanto a posição apolítica da USKF/AFK e a postura ética de seus Dirigentes é
tornar estas instituições cada vez mais maduras, decentes e amigáveis constituídas para
auxílio mútuo entre membros filiados unidos em torno desse sonho de todos nós que é a
formação de uma família alheia às pendengas emocionais do passado e limpar todas as
influências negativas absorvidas todos os dias em nossa sociedade para que possam
praticar bem, com grande vivacidade e não uma panelinha cheia de politicagem e
intolerância.
A você que busca filiar-se à USKF/AFK e entendeu nossa proposta recomendamos
que deve a principio se auto-educar, banindo do seu espírito a inveja, insegurança,
arrogância, instintos primitivos e outras facetas tão presentes em algumas pessoas e
adquiridas no meios social em que vivem o que os leva a não aprimorar seu caráter e
índole, e evolução como artista marcial e cidadão. Assim defina seus objetivos alcançáveis,
honrando os conceitos estudados dentro do seu estilo marcial e do Código de Ética (WU
DE) USKF/AFK. Se seus propósitos são honestos em busca de crescimento e
aprimoramento e não soberba, podemos declarar que todos são bem vindos.

PROTOCOLO
1) Fazer contato com a Administração USKF/AFK através dos E-mails
mendes@fatshan.com.br/ adm@fatshan.com.br /fkuoshu@gmail.com ou Fones:
(11) 9976 -8968 / (11) 7715 -1200 / (11) 8274 – 7607.
2) Redigir uma Carta Manuscrita (+ ou – 30 linhas) ou gravação (15 minutos) citando
as razões pelas quais você e sua Entidade, desejam filiar- se à nossa Organização e
seus objetivos se fores aceito como membro.
3) Exame Médico Obrigatório - Atestado de Saúde Física e Mental obtido junto a
qualquer médico, gratuitamente em Postos de Saúde Pública ou junto à Consultório
Particular. Nota de Esclarecimento: Todo Profissional que está à frente de um
programa de atividade física regular e/ou artes marciais deve consultar um médico
especializado, principalmente se sua idade for superior à 30 anos ou se sofrer de
algum problema de saúde. É uma exigência da USKF/AFK de longa data através do
seu Deptº Jurídico e mais ainda com a entrada em vigor (11/01/2003) do novo
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Código Civil Brasileiro para que as aulas ministradas por profissionais filiados
atendam os critérios necessários de segurança, profissionalismo e consequente
reflexo de seus atos na sociedade e nos eventos marciais fazendo assim que a
Administração USKF/AFK não seja responsabilizada por lesões e outros agravos
ocorridos dentro do local de treinamento (KWOON) que por irresponsabilidade de
pais e/ou atletas ou profissionais acabam se aprofundando durante o treinamento,
ressaltando que independentemente de muitos profissionais di KUNG FU possam ou
não ter formação médica, por uma questão de seriedade profissional dentro das
artes marciais os mesmos não podem extrapolar sua atuação para além dos limites
legais e morais da profissão. Tanto a ética quanto a legislação determinam.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FILIAÇÃO DE NOVA ENTIDADE

Proposta de Filiação devidamente preenchida assinada e datada, acrescida de:
1) Cópia de Atestado de Antecedentes (obtido gratuitamente em qualquer delegacia,
Poupatempo ou Junto a Despachante).
2) Cópia de Atestado de saúde física e mental (obtidos junto a qualquer médico,
gratuitamente no Posto de Saúde Pública ou junto a consultórios particulares).
3) Três declarações diferentes reconhecidas em cartório, de sua atuação a mais de 04
anos (modelo a seguir):
DECLARAÇÃO
NOME DO DECLARANTE, RG TAL, CPF TAL declaro sob as penas de lei que,
NOME DO PROFISSIONAL, atua na área de Artes Marciais Chinesa há mais de 4
anos. E por ser verdade firmo a presente.
LOCAL/DATA

4) 2 fotos 3x4 ( Representante ).
5) 2 fotos 5x7 ( Representante ).
6) Xerox autenticada do RG e CPF do Presidente e Diretor Técnico e do Comprovante
de endereço de ambos.
7) Curriculum Vitae do representante relatando sua experiência marcial (títulos
conquistados, seminários, palestras, etc.) e Xerox de Certificações – Profissional,
Árbitro, etc.
8) Cópia do símbolo adotado pela Entidade (emblema) e árvore genealógica do(s)
principal(ais); nomenclatura chinesa e respectivo ideograma correspondente
adotado.
9) Cópia do cartão CNPJ da Entidade se houver, do CMM ou alvará da Prefeitura, ata
da fundação e Estatuto da Entidade.
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10) Comprovante de pagamento da taxa de filiação.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FILIAÇÃO DE ATLETA, PROFESSOR
INDIVIDUAL E ÁRBITROS.
1) Ficha cadastral de filiação devidamente preenchida, assinada e datada, acrescida
de:
2) Cópia autenticada do RG e CPF.
3) 2 fotos 3x4 recentes do Atleta, Instrutor , Professor e Árbitro.
4) Comprovante de pagamento da taxa de filiação.
Os documentos serão enviados ao Conselho Consultivo para providências e parecer
final.
Obs.: A não apresentação integral da documentação exigida implicará no
impedimento da Filiação definitiva, tornado cancelada a Filiação Provisória. Durante
o período em que estiver filiado o comportamento do Representante e seus Atletas
devem ser motivo de orgulho para seus familiares, USKF/AFK e sociedade em geral.
O mau comportamento, envolvimento em brigas, entre outros será passível de
punições que vão desde advertências verbal, repreensão escrita, suspensão de 6
meses até a exclusão da Entidade. Não denegrir o nome da USKF/AFK, do KUNG FU
e da arte marcial num todo devem ser objetivos finais do filiado.
INVESTIMENTO
SE VOCÊ É UM INSTRUTOR QUE BUSCA RECONHECIMENTO NACIONAL E
INTERNACIONAL,
PROCURE
A
USKF/AFK,
ATRAVÉS
DOS
E-MAILS
MENDES@FATSHAN.COM.BR
/ADM@FATSHAN.COM.BR/FKUOSHU@GMAIL.COM.BR OU Fones: 9976-8989 /
7715- 1200 / 8274 -7607. NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE E REGULARIZE
SUA SITUAÇÃO. VOCÊ E SUA ENTIDADE SÓ TÊM A GANHAR.
Filiação de Núcleo (Representante Legal de Estilos/Academias/ Associações
/Federações e/ou Deptos. de KUNG FU em Escolas, Clubes, Prefeituras, Sindicatos)
custa R$450,00 (R$350,00 – Certificado e Alvará p/Instrutor, Profº ou Mestre +
R$100,00 – Alvará p/ Núcleo). Para filiações apresentadas até 29/02/2012, a
USKF/AFK estará dando uma bonificação de R$150,00 (assim o valor da filiação cai
para R$300,00 desde que realizado à vista). Após está data (29/02), a filiação de
Núcleo volta ao valor normal de (R$450,00) e apresentadas até 31/12/2012, a
USKF/AFK estará dando através do Quite Fácil uma bonificação de R$50,00. Assim o
valor da Filiação cai para R$400,00 que pode ser pago em até 4x sem juros.
Filiação de Atleta: Para este ano mantivemos o valor de R$20,00 (anuidade). Para
cada grupo de atletas filiados inscritos, o Núcleo terá uma bonificação como segue o
que deverá ajudar o Instrutor / Professor / Mestre a quitar sua Filiação e do Núcleo,
confira:
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Até 10 filiados: R$50,00
Até 20 filiados: R$100,00
Até 30 filiados: R$150,00
Acima de 40 filiados: R$200,00
Planos
Filiação/Renovação – Representante (Certificado e Alvará) – R$350,00 + Alvará
Anual p/ Núcleo (Academia) – R$100,00 = R$450,00
Exame e Registro de Graduação – Iniciantes e Avançados: R$100,00 (filiados) e
R$120,00 (não filiados)
Exame de Graduação Cinta Preta: R$ 700,00 (filiados) e R$800,00 (não filiados).
USKF/AKF 02
FILIAÇÂO/RENOVAÇÃO – Atleta (anuidade) – R$20,00
FILIAÇÂO/RENOVAÇÃO – Atleta (período de 2 anos) – R$30,00
FILIAÇÂO/RENOVAÇÃO – Atleta (período de 4 anos) – R$60,00
FILIAÇÂO/Atleta permanente (Título Vitalício) – R$300,00
FILIAÇÂO/RENOVAÇÃO – Instrutor / Professor (anuidade)– R$100,00
FILIAÇÂO/RENOVAÇÃO – Instrutor/Professor (período de 2 anos) – R$150,00
FILIAÇÂO/RENOVAÇÃO – Árbitro (anuidade) – R$20,00
FILIAÇÂO/Instrutor/Professor /Mestre Permanente (Título Vitalício) – R$700,00
Parcelado em 10 vezes.
USKF/AFK 03
Filiação/Renovação – Atletas profissionais (competidores) à USKF/AFK WORDCKA =
€50,00
Filiação/Renovação – Atletas Juniores e Amadores (competidores) à USKF/AFK
WORDCKA = €40,00
Filiação/Renovação – Diretor Técnico USKF/AFK WORDCKA = €50,00
Filiação/Renovação – Mestre USKF/AFK WORDCKA = €50,00
Nos três planos os filiados terão descontos de até 30% em uniformes
completos, música para artes marciais, e 50% em eventos e cursos USKF/AFK
desde que esteja devidamente filiado e em dia com suas obrigações financeiras.
Pagar a taxa de filiação na CAIXA ECONOMICA FEDERAL – AG. 235 – CONTA
POUPANÇA 267965-5 E NOS ENVIAR UMA CARTA OU E-MAIL COM SEU
NOME COMPLETO JUNTAMENTE COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA
TAXA DE FILIAÇÃO.

INFORMAÇÕES
MATRIZ: Rua Araritaguaba, 1135 – Vila Maria – CEP: 03233-011 - São Paulo –SP – Tel.: (11) 9976-8968 / 7715-1200.
SEDE ADM: Rua Mário Ribeiro Pinto, 48 – Jd. Oriental – CEP: 04349-180 – São Paulo /SP – Fone: (11) 5011-1642.
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