Desfile dos atletas e árbitros classificados para as Finais do 1º Campeonato Brasileiro de Karatê Unificado.

Atleta de Karatê da UEM é Vice Campeã no 1º Brasileiro Unificado
A atleta da UEM, Isabela Pereira do
Prado, faixa preta, sagrou-se Vice Campeã
Brasileira na competição de Kumitê Equipes no
primeiro Campeonato Brasileiro de Karatê
Unificado, que aconteceu no Ginásio Mauro
Pinheiro no Ibirapuera em São Paulo, nos últimos
dias 02 e 03 de julho.
Além da faixa preta Isabela Prado, que é
aluna do Instituto Hagakure de Karatê-Dô
Shotokan, outras acadêmicas da UEM também
brilharam no evento. As karatecas Camilla
Komadaki Lorenzzi da Silva, faixa vermelha,
acadêmica de Engenharia Elétrica foi bronze na
modalidade de Kumitê e Mayara Caubianco da
Costa, faixa laranja, acadêmica do curso de
Química, ficou em 5º lugar na modalidade de
Kata, ambas alunas do Sensei Paulo Biazon, da
Associação Maringaense de Karatê Shotokan. A
delegação da UEM ainda contou com o
Coordenador do Projeto de Karatê da UEM,
Marcelo Alessandro Pereira, faixa preta Nidan, que atuou como árbitro e com a karateca Simone Xander,
faixa verde, que atuou como mesária no evento.
A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI), com a
chancela da United World Karate (UWK) e da United Karate Brazil (UKB).
No sábado, dia 2, em 12 tatames, os mais de 900 atletas de vários estados do Brasil, representando
as três disciplinas de Karatê (Geral, Tradicional e Contato) competiram para tentar conquistar uma vaga para
as finais. No domingo, dia 3, em quatro tatames elevados, os 220 atletas finalistas se emocionaram no desfile
de abertura das finais do evento.
Estiveram presentes o Karatê Geral com a Confederação Brasileira de Karatê Interestilos, a
Federação Brasileira de Karatê e a Bushido Karatê Kyokai; o Karatê Contato com a Seiwakai International
e com a Ikok Sosai; e o Karatê Tradicional com a Confederação Brasileira de Karatê-Dô Tradicional, a
qual o Karatê da UEM é filiado.
“Este evento mostrou a força da união. Certamente, juntos somos muito mais fortes. O Karatê
escreveu mais uma página da sua história em busca da unificação desta arte marcial” destacou o servidor
Marcelo Alessandro Pereira, presidente do Instituto Hagakure de Karatê-Dô Shotokan.

