
 
Alunos que participaram do Exame de Faixas junto com os professores avaliadores. 

 
XI Exame de Faixas do Projeto de Karatê Tradicional da UEM 
O Instituto Hagakure de Karatê-Dô Shotokan, através da Coordenadoria de Desporto 

e Recreação, promoveu no último dia 13 de dezembro o XI Exame de Faixas do projeto de 
Karatê Tradicional da UEM/CEAF/HAGAKURE. Ao todo, 62 alunos foram submetidos à 
uma banca de avaliação composta por dois professores faixa preta: Sensei João Cruz Erbano 
Filho, 4º Dan, diretor secretário da Confederação Brasileira de Karatê-Dô Tradicional 
(CBKT) e pelo servidor Marcelo Alessandro Pereira, 2º Dan, presidente do Instituto 
Hagakure. 

Foram promovidos para a faixa cinza quatro alunos. Dez alunos para faixa azul e 
dezenove para a faixa amarela. Para faixa vermelha, treze e para a laranja seis alunos. 
Quatro para a faixa verde, dois para faixa roxa e dois para faixa marrom. Dois alunos se 
graduaram como marrom 2, ficando habilitados para realizar o exame de faixa preta no ano 
de 2016.  

Destes, destacaram-se no exame de faixas com as melhores notas na sua graduação 
os karatecas: Marcos Vinícius Vieira Ferrari  (faixa cinza), Rafael Yuji Yabe (faixa azul) 
Laura Marega de Faria (faixa amarela), João Victor Siqueira Migliorini  (faixa 
vermelha), Arthur Eduardo Turra  (faixas laranja), Simone Xander (faixa verde), 
Atsunori Jorge Sakata (faixa roxa), Samuel Rodrigues Siqueira Amaro (faixa marrom) e 
Murilo Londero Del Pintor  (faixa marrom 2).  

“Agradecemos ao Sensei João Cruz, por ter aceitado o convite de assumir a 
Diretoria Técnica do Instituto Hagakure. O auxílio que tem ele nos dado em nossos 
treinamentos tem sido fundamental para o desenvolvimento de nossas crianças”, destacou 
servidor Marcelo Alessandro Pereira (CDR), coordenador do Projeto de Karatê da UEM. 

O projeto de Karatê da UEM entrou de férias e retorna em 12 de janeiro de 2016. 
Veja os horários de aulas e outras informações sobre o projeto no site www.def.uem.br/cdr 
ou ainda na secretaria da CDR, pelo fone 3011-4314. 


