
  

FEDERAÇÃO DOS ACUPUNTURISTAS DO BRASIL E PRÁTICAS INTEGRATIVAS 

 

CARTA-CONVITE 

FILIE-SE À FENAB-BRASIL  

 

 

A FENAB-BRASIL, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para 

integrar o quadro de filiados dessa entidade, que congrega 

Acupunturistas que trabalham incansavelmente pela Regulamentação 

da Acupuntura no Brasil. A FENAB vem conquistando seu espaço na 

defesa das Práticas Integrativas e Complementares - PICs, bem como 

participação efetiva na defesa dos Acupunturistas Brasileiros. 

Para se filiar, envie sua solicitação ao e-mail fenabbrasil@gmail.com 

 

Atenciosamente, 

 

Afonso Henriques d'Oliveira Soares Romão 

Presidente da FENAB-BRASIL 

mailto:fenabbrasil@gmail.com
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 FEDERAÇÃO DOS ACUPUNTURISTAS DO BRASIL E PRÁTICAS INTEGRATIVAS 

 

Requerimento de federado 

 

Ao senhor presidente, Afonso Henriques d'Oliveira Soares Romão, eu, 

____________________________________________________________, abaixo 

qualificado, requeiro minha associação na FENAB-BRASIL. 

 

Número Registro: _______________ 

 

 

1. Nome completo: _______________________________________________  

2. Data Nascimento: ___/___/___ Idade: ___________        Sexo: F (  )M (  )  

3. Estado civil: solteiro(a) ( ) casado(a) ( ) viúvo(a) ( ) divorciado(a) ( ) 

outro( )______________________________________________________________. 

4. Carteira de Identidade: __________________CPF: __________________  

5. Telefones: ____________________Celular (WHATS APP): ________________  

6. E-mail: _________________________________________________________ 

7. Facebook: ____________________Instagram: ______________________  

8. Endereço residencial: ___________________________________Nº_____  

CEP: _________Bairro: _____________Cidade: ________________Estado: ____ 

9. Endereço comercial: ___________________________________Nº______  

CEP: _______Bairro: ___________Cidade: _______________Estado: _________. 

10. Selecione endereço de correspondência: residencial () comercial() 

11. Exerce atividade de atendimento terapêutico em clínica ( ) 

consultório (  ) domiciliar (  ) eventualmente (  ) nunca( ) _______________ 

12. Grau instrução:  2º grau (  )   3º grau incompleto (  ) 3º grau completo 

( ). No caso de 3º grau completo, qual (is) curso (s) de Graduação 

(es)?________________________________________________________________. 

13. Exerce outra (s) atividade (s) profissional (is)? Qual (is)_____________ 

(Foto 3x4)  

Usar letra de 

forma ao 

preencher o 

formulário 



Fundação: 21 de fevereiro de 2019 

2 
 

14. Dentre as profissões terapêuticas holísticas, relacione aquelas às quais 

exerce regularmente: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________  

15. Desde quando exerce as atividades profissionais terapêuticas 

holísticas: ___________________________________________________________. 

16. Possui alvará de funcionamento e localização para alguma destas 

atividades? Não ( ) Sim ( ) _____________________________________________. 

17. Possui inscrição municipal para ISSQN? Não ( ) Sim ( ) _____________. 

18. Possui alvará de vigilância sanitária? Não (  ) Sim ( ) ______________. 

19. Ministra cursos livres em alguma das áreas acima listadas? Não ( ) sim 

(  ) Em qual(is) dela(s):__________________________________________ . 

20. É professor de alguma destas terapias em Instituição de ensino:Não ( 

) Sim ( ). Se sim, qual (is) disciplina (s) ministra: ____________________ 

___________________________________________________. Em qual (is) 

Instituições: __________________________________________________________.  

21. Não possui um mínimo de 40 horas em cursos na área e está sendo 

apresentado por associado quites com suas obrigações? Não ( ) Sim( ). Em 

caso de “Sim”, qual é o nome completo do associado 

_______________________________________________________________________.  

Declaro por ser verdade, o que foi acima declarado, dato e assino,  

 

Data, ____________de ____________________de 20_______. 

 

Assinatura: __________________________________________________________ 

 Rubricar nas demais folhas 
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ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

 

Serão de 05 (cinco) úteis o prazo para análise dos documentos 

entregues/enviados à Diretoria da Federação dos Acupunturistas do Brasil 

e Práticas Integrativas - FENAB-BRASIL. 

VALORES DA ANUIDADE PARA FEDERADOS NA FENAB-BRASIL: 

Pessoa jurídica R$ 1.250,00; 

Pessoa física R$ 300,00 

Pessoa aspirante (estudantes) R$ 225,00 

DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS: 

 

CÓPIAS LEGIVEIS 

 Fotografia recente (poderá tirar do celular); 

 Cópia de Cédula de Identidade; 

 Cópia do CPF; 

 Cópias de certificados de cursos, declarado na proposta de filiação; 

 No caso de se encaixar no item (21), anexar carta assinada e com firma 

reconhecida do associado que o está apresentando, em que conste a declaração 

de que você exerce a profissão pela qual pleiteia ser representado;  

 Cópia de comprovante de endereço, poderá ser conta de água ou luz ou 

telefone ou IPTU; 

 

DOS DOCUMENTOS 

Deverá ser enviado, anexo ao e-mail fenabbrasil@gmail.com TODOS os 

documentos com CÓPIAS LEGIVEIS exigidos para a filiação, os quais serão 

analisados em até 05 (cinco) úteis pela Diretoria da Federação dos Acupunturistas 

do Brasil e Práticas Integrativas - FENAB-BRASIL. 

Após análise dos documentos pela FENAB-BRASIL, se aprovado a inscrição, será 

enviado boleto do valor a ser pago e número da conta, para que seja efetuado o 

pagamento do valor correspondente da anuidade ao ano vigente. Após 

pagamento solicitamos envio de cópia do comprovante, para ser emitido a carteira 

de associado. 

As dúvidas, poderá ser encaminhada via e-mail e/ou via WATTS APP. 

mailto:fenabbrasil@gmail.com

