
 
 

Federação ministra curso de Karatê-Dô Tradicional na UEM 
 

A UEM recebeu no ultimo sábado, dia 13 de fevereiro, a equipe técnica da Federação 
de Karatê-Dô Tradicional do Paraná (FKTPR), composta pelo Sensei Antonio Carlos 
Walger, 6º Dan (presidente da FKTPR), Sensei Nelson Vagner de Santi, 5º Dan (técnico da 
Seleção Brasileira de Karatê-Dô Tradicional), Shihan Takuo Arai, 9º Dan (presidente de 
honra da FKTPR), Sensei João Cruz Erbano Filho, 4º Dan (Secretário Geral da CBKT) e 
pelos atletas da Seleção brasileira, Ruyter da Costa Almeida e Maikon Bertoli Gaburro. A 
equipe técnica da FKTPR veio a Maringá ministrar o primeiro módulo do curso Técnico e 
de Arbitragem em Karatê-Dô Tradicional do ano de 2016. O curso, que foi ministrado no 
tatame do Bloco M08 (DEF/UEM), abordou um programa voltado para atualização técnica, 
arbitragem e os princípios básicos do Karatê-Dô Tradicional, neste módulo com foco para 
Kitei Kata e Fukugo.  

Sensei Antonio Carlos Walger, presidente da FKTPR destacou: “Parabenizamos a 
UEM e o Instituto Hagakure, bem como todos os envolvidos na organização do Curso de 
Instrutores. Foi um dos melhores cursos já realizados por esta Federação”.  

O curso contou com uma grande participação de karatecas de todo o Paraná. Ao todo 
foram 104 karatecas participaram do evento, a maioria faixas pretas e marrons, de diversas 
associações, que tiveram a oportunidade de, além de participar do curso técnico, fazer prova 
para obter classificação como árbitros. 

“Foi uma honra receber novamente a equipe técnica da Federação. Tenho certeza que 
todos os que participaram do curso saíram daqui satisfeitos com o que foi proposto. O 
Instituto Hagakure nasceu com essa proposta, buscar conhecimento na área do Karatê-Dô 
Tradicional, este curso serviu para consolidar ainda mais sua finalidade, destacou o 
servidor Marcelo Alessandro Pereira, CDR, que é o coordenador do Projeto de Karatê 
Tradicional da UEM e atual presidente do Instituto Hagakure de Karatê-Dô Shotokan. 

Após o curso, a FKTPR realizou na UEM a Assembléia Geral Extraordinária, visando 
definir o Calendário 2016, com datas das próximas competições, dos próximos módulos do 
curso de aprimoramento técnico e arbitragem e as datas dos exames de graduação de 2016.   

Outras informações sobre o projeto de Karatê-Dô Tradicional da UEM podem ser 
obtidas na secretaria da CDR, pelo fone 3011-4314 ou pelo site www.def.uem.br/cdr. 

 

Participantes do curso da Federação de Karatê-Dô Tradicional do Estado do Paraná – FKTPR ministrado na UEM. 


