São Paulo, 23 de Dezembro de 2011
Srs. Presidentes e filiados CBKI
REF. EXAMES DE GRADUAÇÃO FAIXAS PRETAS
Apesar de nossos Estatutos e Regulamento Geral regerem as leis aceitas por
todas as Federações e Ligas filiadas à CBKI, estamos enfrentando um sério
problema de DESOBEDIÊNCIA estatutária por parte dos Presidentes das
Entidades Estaduais.
Na nossa última Assembléia realizada em Fortaleza em Novembro 2011,
foram lidos os Artigos 10º e
parágrafo A e o Artigo 11º de nosso
REGULAMENTO GERAL CBKI.
EXAME DE GRADUAÇÃO E ANUIDADES DOS FAIXAS-PRETAS
Art. 10º) As Entidades deverão enviar as taxas e registros dos FaixasPretas no máximo 10 (dez) dias após o exame.
A. Poderão realizar exames de DANS, os professores graduados
com Banca de no mínimo (3) três Faixas-Pretas com graduação
superior à dos examinandos.
B. No início de cada ano até 31 de Janeiro as Entidades deverão
cobrar as anuidades CBKI dos faixas – Pretas, em seguida
enviarão à CBKI.
Art. 11º) É obrigatório o registro de todos os faixas-Pretas na CBKI
ARTIGO 66º dos ESTATUTOS CBKI
Os exames de graduação são de responsabilidade da Banca
Examinadora da Federação e homologados pela CBKI ( A CBKI deve
ser informada com antecedência sobre o exame e qual a Banca que o
fará)
A CBKI é muito bem informada através de denúncias e rede de
relacionamento da Internet, sobre faixas pretas não registrados nos estados
filiados, mas que participam normalmente das Federações e Ligas filiadas.
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- Portanto, as entidades que realizaram exame de FAIXAS PRETAS e
GRADUAÇÃO sem comunicação prévia à CBKI, sobre a banca examinadora e
não enviaram o relatório juntamente com as taxas, ficam SUSPENSAS do
direito de FILIADAS na CBKI.
- As Entidades que possuírem FAIXAS PRETAS não registrados na CBKI, não
terão seu Alvará de Filiação renovados para 2012.
- Os eventos programados para estes estados serão transferidos para os
estados que se comportam legalmente e honestamente junto à CBKI.
Estamos apurando bem os fatos, para não cometermos injustiças, mas em
princípio fica CANCELADO o CAMPEONATO SULAMERICANO do mês de Julho
de 2012 em Camboriú – SC.
A CBKI sempre primou pela disciplina e cumprimento dos Estatutos, não
permitiremos que se instale um caos neste tema Faixas Pretas,
transformando isto em COMÉRCIO e exploração dos praticantes bem
intencionados.
- A CBKI fará denúncias às autoridades competentes juntamente com um
processo administrativo, sobre as entidades que realizam exames de faixas
pretas sem prévia comunicação à CBKI e sem repassar as devidas taxas
recebidas em nome da CBKI.
Lamentamos ter que fechar o ano com uma carta desta endereçada a todos
os filiados, logicamente as Federações que não se enquadram neste tema ,
podem ficar tranqüilas.
Estaremos postando em nosso site esta carta e abrindo uma comunicação
para que todos os praticantes que fizeram exame e não tiveram seus nomes
e taxas enviadas para a CBKI possam fazer as denúncias.
Atenciosamente

Prof. Osvaldo Messias de Oliveira
Presidente da CBKI.

Rod. Raposo Tavares KM 19,5 – Jd. Arpoador – Vila Olímpica Mário Covas
São Paulo – SP - Brasil – CEP. 05577-000
Fones – Fax - (5511) 3078.6014 – 3168.7249 – 3078.1369
Site - www.cbki.com.br E-mail – cbki@cbki.com.br

