
 

 

 
 

ACIM homenageia atletas da UEM  
 

Aconteceu no início de dezembro, no Centro de Eventos Lebloc, o 6º Prêmio ACIM de 
Espores de Maringá. A UEM teve 8 Atletas e um técnico de Karatê do Instituto Hagakure 
(Projeto de Karatê da UEM) foram homenageados com o prêmio Atleta/Técnico destaque 
2019. A universidade foi homenageada pelo apoio ao Instituto Hagakure nas competições 
Estaduais, Nacionais e Internacionais. Mais uma vez a UEM é destaque pelo trabalho 
desenvolvido no Esporte. O evento, organizado pela ACIM (Associação Comercial e 
Empresarial de Maringá).  

Segundo os organizadores da premiação da ACIM, o evento foi feito para valorizar e 
premiar os atletas, técnicos e patrocinadores que mais se destacaram durante o ano em 
diversas categorias do esporte maringaense. Durante o evento houve uma palestra com o 
tema “foco e superação” ministrada pela atleta medalhista olímpico no Volei de Areia Sandra 
Pires Tavares.  

Os atletas e técnico de Karatê Tradicional do Instituto Hagakure/UEM, homenageados 
foram: Rachel Cardoso Faxina, Campeã Mundial de Kumitê (Karatê Tradicional) e Vice 
Campeã Mundial de Kata, tendo em 2019 conquistado dez ouros, seis pratas e dois bronzes; 
Alan Junior Santos Borges, Bicampeão Paranaense de Kata e Kumitê (Karatê Tradicional), 
tendo conquistado seis ouros, uma  prata e dois bronzes em 2019;  Beatriz Aparecida 
Bassiga, Campeã Mundial de Kata (Karatê Tradicional), tendo conquistado cinco ouros e 
cinco pratas em 2019;  Emeline Trentini Barcala, Bicampeã Paranaense de Kumitê 
individual e equipe (Karatê Tradicional),  tendo conquistado seis ouros e duas pratas em 
2019; Enzo Matsumoto Baradel Carneiro dos Santos, Campeão Paranaense de Kata e 
Bronze no Brasileiro de Karatê Tradicional, tendo conquistado quatro ouros, três pratas e dois 
bronzes em 2019; Marcelo Alessandro Pereira, Campeão Paranaense de Kumitê (Karatê 
Tradicional), tendo conquistado seis ouros, uma prata e quatro bronzes em 2019; Marcos 
Norino Valeze, Campeão Paranaense de Kumitê (Karatê Tradicional), tendo conquistado 
cinco ouros, três pratas e um bronze em 2019;  Vinícius Rodrigues Trentini, Campeão 
Paranaense de Kumitê (Karatê Tradicional), tendo conquistado três ouros, uma prata e três 
bronzes em 2019; e Marcelo Alessandro Pereira também homenageado como Técnico 
Destaque pelas conquistas de seus atletas nos campeonatos Mundial, Brasileiro e 
Paranaense 2019, seus atletas conquistaram 110 ouros, 62 pratas e 74 bronzes no ano de 
2019 e a UEM foi Tricampeã Paranaense de Karatê Tradicional consecutiva; “Parabenizamos 
a iniciativa da ACIM em homenagear as Associações e Atletas Maringaenses. Agradecemos o 
apoio da Universidade e da CDR e parabenizamos os atletas pelas conquistas”, destacou o 
servidor Marcelo Alessandro Pereira, coordenador do projeto de Karatê da UEM.  

O projeto de Karatê da UEM entra de férias a partir do dia 21/12 e retorna em 
10/01/2020. Mais informações sobre o projeto de Karatê da UEM podem ser obtidas na 
página da UEM: www.sites.uem.br/cdr/karate, ou pelo telefone da Secretaria da CDR: 3011-
4314. 
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