
 
Delegação da UEM: 1 árbitro, 2 mesárias, 19 Atletas, 26 medalhas e o troféu de Vice-Campeão Geral. 

Karatê da UEM é Vice Campeão Geral no Paranaense  
 

Atletas da UEM conquistam o Vice Campeonato Paranaense de Karatê-Dô Tradicional com 26 
medalhas, sendo quatro de ouro, sete de prata e quinze de bronze. Este foi o saldo dos atletas do Instituto 
Hagakure de Karatê-Dô Shotokan que representaram a Universidade Estadual de Maringá (UEM) no 
XXVI Campeonato Paranaense Júnior e Adulto de Karatê-Dô Tradicional.  

A competição foi realizada dia 18 de setembro no Ginásio de Esportes Menino Deus no 
município de Quatro Barras, sob organização da Associação Cultural e Desportiva Taeru-Kan com a 
chancela da Federação de Karatê-Dô Tradicional do Paraná - FKTPR. A Competição foi a mais acirrada 
dos últimos anos e a Campeã Geral foi a Associação Taeru-Kan (636 pontos) de Campina Grande do Sul, 
superando o Instituto Hagakure da UEM de Maringá que ficou como Vice-Campeão Geral (423 pontos). 
Em terceiro lugar ficou a Associação de Karatê Caminho Livre (412 pontos) de Apucarana e completaram 
o pódio a Associação de Karatê Oriental (408 pontos), de Ângulo e o Clube de Campo Santa Mônica (391 
pontos), de Colombo. 

A delegação da UEM foi composta por um árbitro, duas mesárias e 19 karatecas. Na competição 
de equipes a UEM fez duas equipes vice-campeãs (kata e enbu) e duas equipes ficaram com o bronze 
(kata e kumite). No individual a UEM conquistou 4 títulos de campeã (kata), 2 títulos de vice-campeã 
(kata e kumite) e 8 terceiros lugares (5 kata, 2 kumite, 1 fukugo). 

Os resultados obtidos pelos karatecas da UEM: Aline Erika Sonohara Yui, prata (kata); 
Arthur Longo Veronese, dois bronzes (kata e kumite); Arthur Eduardo Turra , sétimo lugar (kata); 
Benedilson Maycon Ogawa, dois bronzes (kata equipe e kumite equipe); Bruno Yanco Faleiro 
Vendramel, dois bronzes (kata equipe e kumite equipe); Carlos Henrique Takeshi Sato, duas pratas 
(kata equipe e enbu) e bronze (kata); Elias Souza Santos, bronze (kata); Israel Souza Santos, bronze 
(kata); Keylla Danieli Bertoni, ouro (kata) e prata (kumite); Lucas André Zacharias, prata (kata 
equipe); Malaquias Carvalho Ferreira, três bronzes (kumite, kata equipe e kumite equipe); Marcelo 
Alessandro Pereira, bronze (kumite equipe); Norival Ferreira do Santos Neto, quinto lugar (kata); 
Otávio Cesar Eiri Marques, duas pratas (kata equipe e enbu) e dois bronzes (fukugo e kata); Patrícia 
Kurita,  quinto lugar (kata), Rafaela Elias Gonçalves, quinto lugar (kata); Renato Aparecido Françoso, 
ouro (kata); Samuel Rodrigues Siqueira Amaro, ouro (kata); e Simone Xander, ouro (kata). 

“Só posso agradecer a dedicação aos treinos de todos meus alunos e em especial aos 19 atletas 
que defenderam a UEM, pois ser Vice-Campeões Paranaenses, ficando atrás apenas dos donos da casa e 
melhorando o excelente resultado conquistado ano passado, foi além de todas as expectativas”, destacou 
o servidor Marcelo Alessandro Pereira, coordenador do projeto de Karatê da UEM. 

Maiores informações podem ser obtidas na CDR, no bloco M06 sala 20 ou pelo fone 3011-4314, 
ou ainda pelo site www.def.uem.br/cdr.  


