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• CÓDICO DE ÉTICA 

A AGFAMC possui Códigos de Ética Geral e Especial 
 

Viemos em constantes mudanças e, por essa razão, temos dificuldade de acompanha-las, sobretudo devido á 

rapidez com que elas acontecem e também pela impossibilidade de ter uma idéia da totalidade de 

significações que essas modificações representam. 

 

Ao propor um CÓDIGO DE ÉTICA sugerimos uma reflexão constante acerca do ser humano, já que o 

comportamento deste é complexo e está continuamente em profunda transformação.Portanto, como qualquer 

sistema, o CÓDIGO DE ÉTICA deve, para se manter atual, acompanhar a transitoriedade, própria do 

homem, que está em busca do mais alto grau de aperfeiçoamento. 

 

Nosso trabalho será desenvolvido de acordo com o que se segue: 
 

CÓDIGO DE ÉTICA GERAL 
 

01) Respeito aos direitos, dignidade e palavra de todos os Homens. 

 

02) Respeito ao talento, objetivos e fase de desenvolvimento de cada individuo. 

 

03) No contexto de nossas atividades, todos serão tratados de forma igual independentemente do sexo, etnia 

e religião,estilo ou grau de conhecimento. 

 

04) Todos os professores e atletas merecem atenção e oportunidade iguais. 

 

05) Cada professor e atleta devem ser tratados com um individuo único. 

 

06) Exercer o trabalho profissional com lealdade, dedicação, honestidade e com espírito de justiça e 

eqüidade para com nossos filiados. 

 

07) Oferecer aos nossos filiados um serviço de qualidade. 

 

08) Cooperar para o progresso em geral. 

 

09) Seguir as diretrizes emanadas pela Associação Garra Forte de Artes Marciais Chinesa. 

 

10) Ser um exemplo positivo e um modelo de comportamento par todos. 

 

11) Abster-se de praticar injustiças contra colegas e velar para que não se pratiquem atos que direta ou 

indiretamente, possam prejudicar seus interesses profissionais.   
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A Associação Garra Forte De Artes Marciais Chinesa,por ser uma entidade democrática 

não faz distinção quanto ao seu quadro de filiados,colocando a disposição oportunidades 
como: 

 

• Certificado de filiação para a Academia,Associação ,etc. 
 

• Carteirinha de filiação para atleta e para  o mestre,professor ou instrutor. 
 

• Desconto na taxa de cursos oferecidos pela AGFAMC. 
 

• Descontos nas taxas de inscrição dos eventos realizados pela AGFAMC. 
 

• Divulgação do Mestre e sua Escola no site da AGFAMC. 
 

•  A AGFAMC  tem a  oportunidade de participar de eventos oficiais,tais como 
Cursos,Seminários,Campeonatos Regional,Estadual,Nacional e Internacional sempre com a 
qualidade que o filiado busca. 

 

O PRINCIPAL: 
 

• Respeito por você, pelo seu trabalho, pela sua Escola, criando sempre a oportunidade para 
que todos cresçam dentro da modalidade. 

 
     A AGFAMC garante que pouco tempo dará a você uma perspectiva nova a respeito do 

Kung Fu,fazendo com que todos tenham cada vez mais motivação para trabalhar com essa 
arte marcial milenar. 

 
As dificuldades já são enormes para quem escolheu o Kung Fu ou outra qualquer arte 

marcial como meta, a AGFAMC existe para auxiliá-lo a transpor esses obstáculos,assim 
dando a oportunidade para que possa se afila qualquer modalidade de artes marciais ! 

 
Filie – se á Associação Garra Forte De Artes Marciais Chinesa e faça parte 
Da maior revolução das Artes Marciais em Minas Gerais !  
Uma grande estrutura de desenvolvimento da modalidade, sempre em busca do mais alto 

nível de conhecimento! 
 

VOCÊ SÓ TEM A GANHAR! 
Taxa única de Afiliação (MESTRE) R$540,00 / INSTRUTOR: R$250,00 / ALUNO R$100,00 

Banco para ser feito este deposito; 
Caixa Econômica Federal 

Agencia: 0083 /Operação: 003 /  Conta: 00001128-0 
ASSOCIAÇÃO GARRA FORTE DE ARTES MARCIAIS CHINESA 

 



 
 

ASSOCIAÇÃO GARRA FORTE DE ARTES MARCIAIS CHINESA 
CNPJ: 07164289/0001-23 

R. DOS ARGENTINOS, 15-A, JARDIM VITÓRIA 
 BELO HORIZONTE- MINAS GERAIS 

Infor: (031) 3493 5261 / 9211 8523 
Site: www.garrafortemestreroberto.com.br 

e-mail: garrafortemestreroberto@yahoo.com.br 
 

Ficha De Filiação De Escola (Representante) Associado 
 

Nome: __________________________________________________________________________ 
RG: ______________________ CPF: ___________________________ 
Telefone: ____________________________________Celular:_____________________________ 
Data De Nascimento: _____ / _____ / _______ Idade: _____ Sexo: MASC.(    )    FEM. (    ) 
Endereço: ______________________________________________________N°:______________ 
Bairro: ___________________________________CEP:__________________________________ 
Casado: (   )       Solteiro: (   )     Cidade: ____________________Estado: __________ 
Escolaridade: __________________________ Profissão: _____________________________ 
e-mail:________________________________________________________________________  
 
Qual é sua Modalidade? ___________________________________________________________ 
Tem formação em alguma? ________________________________________________________ 
Quantos anos de Prática? _________________________________________________________ 
Tem Filial? ______________________________________________________________________ 
Nome da Academia; ______________________________________________________________ 
Nome do Estilo: __________________________________________________________________ 
Nome do seu Mestre: _____________________________________________________________ 
Se Formou a onde?No exterior ou no Brasil.__________________________________________ 
Em qual localidade? ______________________________________________________________ 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Comprometo-me a seguir e respeitar as regras e trabalhar em conjunto para nosso crescimento, 
tanto material, quanto espiritual.Unificando nosso ensinamento em bem do próximo, incentivando a 
todos a prática esportiva com ética e profissionalismo e demonstrar nosso grande trabalho. 

 
 
 
 

 

Assinatura AssinaturaAssinaturaAssinaturaAssinatura    

Afiliado dAfiliado dAfiliado dAfiliado deste ________/ _________/____este ________/ _________/____este ________/ _________/____este ________/ _________/____________________________    
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