
Desfile de Abertura do VII  Campeonato Brasileiro Sul Sudeste. 
 

Atleta da UEM é Bicampeã no Brasileiro Sul Sudeste de Karatê-Dô Tradicional 
 

A elite dos atletas de Karatê Tradicional do Sul e Sudeste brasileiro, esteve no Rio de Janeiro neste 
final de semana para participar do VII Campeonato Brasileiro Sul Sudeste de Karatê-Dô Tradicional, que 
aconteceu no Ginásio de Esportes do Oásis Clube, na Barra da Tijuca, no último dia 23/06/2018. A atleta 
Isabela Prado e o Servidor Marcelo Alessandro Pereira, através do Instituto Hagakure, juntaram a delegação 
Paranaense, composta por 13 atletas e 4 árbitros, convocados para representar o Estado do Paraná na 
competição, que foi organizada pela Federação do Estado do Rio de Janeiro de Karatê-Dô Tradicional – 
FERJKT e chancelado pela Confederação Brasileira de Karatê-Dô Tradicional – CBKT.  

A atleta da UEM, Isabela Pereira do 
Prado, faixa preta nidan, teve uma brilhante 
participação no evento, conquistando medalhas em 
todas as modalidades que disputou, 5 medalhas ao 
todo (dois ouros, uma prata e dois bronzes). A 
atleta, sagrou-se Campeã de Kumitê individual e 
Campeã de Kumitê Equipe, Vice Campeã de Kata 
Equipe e conquistou o bronze no Fukugo 
Individual e Kata Individual. O coordenador do 
Projeto de Karatê da UEM, Marcelo Alessandro 
Pereira, faixa preta sandan, que atuou como 
Árbitro no Evento, destacou: “A Isabela já havia 
sido convocada para participar do Mundial na 
Itália ano passado. Esse resultado só mostra que 
sua convocação não foi por acaso. Só podemos 
parabenizá-la pelo brilhante resultado obtido”. 

Os atletas da UEM estão se preparando 
para o XXX Campeonato Brasileiro de Karatê-Dô 
Tradicional, que acontecerá em São Paulo-SP, na 
USP, em agosto, que é seletiva para o Campeonato 

Pan-americano que acontecerá em Curitiba-PR, em novembro.  
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. 


