International Union Shorin-Ryu Karate-Do
União Shorin-Ryu Karate-Do Brasil

DADOS BANCÁRIOS - DEPÓSITO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES E ANUIDADE.
Banco do Brasil
Titular: Nelson Mitsuhide Shinzato

Agência: 4385-0
C/c: 557.197-9

Sempre que optar pelo pagamento através de depósito ou transferência favor enviar o
comprovante e descrição para mirian.paes@shinshukan.com.br solicitando e-mail de
confirmação. Em caso de inscrição, enviar a ficha preenchida junto ao comprovante.
A USKB possui fornece recibos com CNPJ em caso de necessidade favor informar durante
o contado de envio do comprovante, inclusive com os dados como nome completo, CNPJ ou CPF
do responsável pelo pagamento.
Observação: Sujeito a alteração durante o ano de 2017, favor acompanhar os comunicados via email e outros meios de comunicação Shinshukan.

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO SHINSHUKAN
1 - LISTA VIRTUAL GOOGLE: Espaço aberto para divulgação dos eventos promovidos pela Shorin
Ryu Shinshukan. shinshukan@googlegroups.com (Lembrando que o tam. máximo dos anexos é
de 2M por e-mail). A Lista Shinshukan está aberta a todos os associados Shorin Ryu Shinshukan.
Para inscrever-se basta enviar um e-mail para iuskf@yahoo.com.br, informando nome,
graduação, academia e Município da Academia solicitando inscrição.
2 - FACEBOOK: Espaço restrito aos atletas da Shorin Ryu Shinshukan, administrados pela Prof.ª
Andrea Mesquita: https://www.facebook.com/groups/206892876101795/. Aproveitem o espaço
para divulgar sua academia filiada à Shinshukan. Por ser um grupo fechado, apenas terão acesso
às informações os inscritos no grupo.
3 - TWITTER: Temos também um espaço no Twitter: https://twitter.com/iuskf
4 - SITE OFICIAL SHIN SHU KAN: http://www.shinshukan.com.br/
5 - E-MAIL para contato.
Prof.º Vicente, e-mail: iuskf@yahoo.com.br
Informações: Site; Atualização de Cadastro da Associação; Informações gerais.
Prof.º Paulinho, e-mail: paulinho@shinshukan.com.br
Informações: Ranking de atletas; Inscrições para Torneios; Cadastro de Atletas.
Prof.º Lucas, e-mail: lucashiga_karate@yahoo.com.br
Informações: Dúvidas quanto ao regulamento de torneios/arbitragem, convocações e
informações ref. A credenciamento de árbitros, mesários e técnicos.
Prof.ª Mirian, e-mail: mirian.paes@shinshukan.com.br
Informações: Anuidades; Certificados de graduação e anuidade; Envio de comprovantes de
depósitos; ofícios; declarações.
www.shinshukan.com.br

