
A delegação da UEM:  5 Atletas: Dois faixas preta, dois faixas marrom e uma faixa verde. 
 

Karateca da UEM é Campeã Paranaense  
 

Os atletas do Instituto Hagakure de Karatê-Dô Shotokan representaram a Universidade Estadual de Maringá (UEM) na terceira 
fase do XXVII Campeonato Paranaense de Karatê-Dô Tradicional, conquistando 20 medalhas, sendo uma de ouro, nove de prata e dez de 
bronze. 

As competições foram realizadas no dia 19 de julho, no Ginásio de Esportes da Batavo no município de Carambeí-PR, sob 
organização da Associação de Kiai e com a chancela da Federação de Karatê-Dô Tradicional do Paraná - FKTPR.  

Foi a terceira fase do campeonato paranaense com a participação de Associações de todo o Estado. O Instituto Bodhi Dharma 
(671 pontos), de Curitiba, sagrou-se Campeã Geral da etapa. Como Vice-Campeão ficou a Associação Taerukan de Campina Grande do 
Sul (642 pontos). O Clube de Campo Santa Mônica (489) de Colombo ficou com o bronze,  superando a Associação de Karatê Caminho 
Livre de Apucarana (391) e a Associação Ichiban de São José dos Pinhais (342) que completaram o pódio. O Instituto Hagakure da UEM 
(314) de Maringá ficou com a sexta colocação nesta etapa. 

Após a realização da terceira se obteve o resultado final do Paranaense de 2016. A Associação Taerukan de Campina Grande 
do Sul (2015 pontos) sagrou-se Campeã Geral Paranaense. Como Vice-Campeão ficou a Associação de Karatê Caminho Livre de 
Apucarana (1531), superando o Instituto Bodhi Dharma (1220), de Curitiba, que ficou com o bronze. Completaram o pódio o Clube de 
Campo Santa Mônica (1135) de Colombo e o Instituto Hagakure da UEM (1135) de Maringá, que ficaram com o quarto e quinto lugares 
respectivamente.  

Campeonato Paranaense – 3ª fase: 
Na competição de equipes a UEM conquistou três pratas e três bronzes: uma prata no Enbu Feminino (Isabela e Simone); uma 

prata no Enbu Masculino Equipe 1 (Marcelo e Samuel); uma prata no Kumite Equipe feminino (Isabela, Keylla, Simone e Vanessa); um 
bronze no Kata Equipe feminino (Isabela, Keylla e Simone); um bronze no Enbu Misto Equipe 1 (Simone e Marcelo); um bronze no 
Enbu  Misto Equipe 2 (Isabela e Samuel). 

Nas competições individuais a UEM conquistou, 1 título de Campeã (Kata), 8 títulos de vice-campeã (3 Fukugo, 4 Kata e 1 
Kogo) e 11 bronzes (1 Fukugo, 4 Kata, 1 Kogo e 5 Kumite) com os atletas: Isabela Pereira do Prado, três pratas (Fukugo, kumite equipe 
e enbu feminino) e quatro bronzes (Kumite, Kata, Kata equipe, enbu Misto) e um quinto lugar (Kogo); Keylla Danielli Bertoni, uma 
prata (Kumite equipe), um bronze (Kata equipe) e ainda dois sextos e um sétimo lugar (Fukugo, Kata e Kumite); Marcelo Alessandro 
Pereira, uma prata (enbu masculino) dois bronzes (Kumite, enbu misto), e três quintos lugares (Fukugo, Kata e Kogo); Samuel 
Rodrigues Siqueira Amaro, duas pratas (Fukugo e Enbu Masculino) e três bronzes (Kumite, Kata e Enbu Misto); Simone Xander, um 
ouro (Kata) três pratas (Kumite, kumite equipe e Enbu Feminino) dois bronzes (enbu misto e Kata equipe).  

“Infelizmente fomos para última etapa do Paranaense com apenas 5 atletas, entretanto eles foram muito bem e garantiram 
uma posição de destaque para UEM. Estão de parabéns pelo resultado conquistado”, destacou o servidor Marcelo Alessandro Pereira, 
coordenador do projeto de Karatê da UEM. 


