
A Associação Garra Forte de Artes Marciais Chinesa é uma entidade de 
caráter técnico e científico, e tem por finalidade desenvolver em Belo 

Horizonte – Minas Gerais, e em qualquer parte do Território Nacional, 
relações sociais, recreativas, culturais e desportivas constituindo um centro 

confortável para reuniões familiares e diversões sadias, criando e 
estimulando um ambiente de convivência fraternal, cultural física e ação 

social. 
 

A Instituição foi fundada no dia 08 de Maio de 1990,durante este período 
ela vem trabalhando com a  comunidade com o objetivo de ajudar crianças e 

adolescentes na sua formação social.Dentro de instituição foi criado o 
projeto Kung Fu Mestre Roberto que atende as crianças e jovens fora do seu 

horário de aula ensinando a arte do Kung Fu e tirando muitos dos nossos 
jovens dos vícios e de algumas outras dependências químicas. 

O nosso objetivo e esclarecer que o esporte marcial não só espelha violência, 
mas sim valores como generosidade e respeito ao próximo. 

A associação vem realizando eventos de Artes Marciais com 
profissionalismos,ética e transparência dando a oportunidade a todos 

professores e mestres de todos os estilos de artes marciais a tar participando 
dos eventos que realizamos.  

 
Com o objetivo de está fazendo intercambio com varias escolas marciais e ao 
mesmo tempo esta arrecadando fundos para está mantendo o nosso Projeto 
Social.Assim sendo a sua participação e de sua equipe é muito importante 

nos nossos torneios 
Lembrando que a nossa instituição não é vinculado a Federações, portando 

ninguém tem a autonomia de está falando nada em nome da nossa 
Associação.Pois o único responsável a está divulgando ou falando alguma 

coisa da nossa Associação é o Diretor Técnico Mestre J.C.S “Roberto”. 
 

Informamos que o Presidente Athus Ruy Lopes da Federação De Kung Fu 
Águia Dourada Do Estado De Minas Gerais  não  tem nenhuma autorização 
de está falando da Associação Garra Forte De Artes Marciais Chinesa e do 

Grão Mestre Roberto. 
Nosso Calendário 2008 
. I Copa Mineira De Kung Fu Regional Nordeste 13/Janeiro 
. I Copa Internacional de Artes Marciais 24 e 25 de Maio 
.6° Torneio União de Artes Marciais Brasil Open BH 29 e 30 Novembro 
Deste já Agradeço!!! 
Mestre Roberto  


