FEDERAÇÃO DE TAEKWON-DO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
E S P O R T E

O L Í M P I C O

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWON - DO (C.B.T.K.D)
FILIADA À PAN AMÉRICAN TAEKWON - DO NO (P.A.T.U)
FILIADA À THE WORLD TAEKWON – DO FEDERATION (W.T.F)
FILIADO AO COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO (C.O.B)
FILIADO AO COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL (C.O.I)

CIRCULAR FTEMG Nº 14/2017.

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2.017.
Prezados Senhores,
O Presidente da Federação de Taekwon-do do Estado de Minas Gerais dentro de suas
atribuições, apresenta aos Professores e Mestres Examinadores, a tabela de custas para
regularização de registros de alunos que não foram devidamente filiados em conformidade
com as normas e critérios de regulamento de Exame de Faixa.
A medida se faz necessária, com a tentativa de preservar o nome e os trabalhos
desenvolvidos por esta entidade (FTEMG), em vista que, a mesma tem recebido inúmeros
telefonemas por parte de alunos e pais, que reclamam pelo não recebimento de seus
certificados e credenciais.
Em seus questionamentos, os filiados alegam que Professores justificam que a demora da
emissão dos documentos se dá, por responsabilidade da federação, sendo que isto não
corresponde com a verdade dos fatos.
Justifica-se: O fato que vem ocorrendo, se dá exclusivamente pela falta do cumprimento do
regulamento de Exame de Faixa, por parte dos Professores e Mestres examinadores que
não estão registrando os aprovados nos exames de faixas.
Na tentativa de coibir esta prática que denigre o nome da entidade, dos profissionais que
cumprem com seus deveres, a Federação aplicará conforme abaixo, tabela de custas para
os que não filiarem os alunos examinados, em conformidade com as normas que regem o
regulamento de graduação.







Graduações
Cinza:
Cinza, Amarela e Laranja:
Verde, Roxa, e Azul:
Marrom, e Vermelha:
Ponta Preta:

Valores:
R$ 45,00;
R$ 73,00;
R$125,00;
R$145,00;
R$235,00.

OBS: Esta medida entrará em vigor a partir do dia 02 de janeiro de 2.018.
Atenciosamente,

Chang Seon Lim
Presidente
Cref. 007526 – P / MG.

Av. Olegário Maciel, 311-salas 306, 307 e 308 - Centro - Tel: (31) 3224-6732 Fax: (31) 32713054 - CEP.: 30.180-110 - B HTE - MG - www.ftemg.com.br

