
 
ACIM homenageia atletas do Instituto Hagakure  

 
O Reitor Mauro Baesso, junto com 10 Atletas e um técnico do Instituto Hagakure foram homenageados 

com o prêmio Atleta destaque 2016 e também com o prêmio Técnico Destaque 2016! A universidade foi 
homenageada pelo apoio ao Instituto Hagakure nas competições Estaduais e Nacionais! Mais uma vez o Instituto 
Hagakure e a UEM são destaque pelo trabalho desenvolvido através do Projeto de Karatê-Dô Tradicional 
desenvolvido na UEM desde 2008e! O evento, organizado pela ACIM (Associação Comercial e Empresarial de 
Maringá) aconteceu no último dia 19 de dezembro, no Teatro Calil Haddad.  

Segundo os organizadores da premiação da ACIM, o evento foi feito para valorizar e premiar os atletas 
e técnicos que mais se destacaram durante o ano em diversas categorias do esporte maringaense. Durante o evento 
houve uma palestra com o tema “superação em momentos de crise” ministrada pelo atleta medalhista olímpico na 
Maratona de Atenas em 2004, Vanderlei Cordeiro de Lima. 

Os atletas homenageados da UEM receberam a premiação pelas conquistas nas competições estaduais e 
nacionais no ano de 2016. São eles: Arthur Longo Veronese (faixa marrom), Vice Campeão na modalidade de 
Kata individual Dangai e três bronzes no Campeonato Paranaense nas modalidades de  kata equipe, fukugo e 
kumite; Carlos Henrique Takeshi Sato (faixa preta) cinco bronzes nas modalidades de kata, enbu e Kumite 18 a 
21 anos; Isabela Pereira do Prado (faixa preta) Vice Campeã Brasileira na modalidade de kumite equipe no 
Brasileiro Unificado e Vice Campeã Brasileira na modalidade de kumite equipe no Brasileiro de Karatê 
Tradicional Vice Campeão Geral no Paranaense na categoria Adulto marrom e preta, conquistou 23 medalhas 
sendo 13 de prata e 10 de bronze; Keylla Danieli Bertoni (faixa marrom) Vice Campeã Paranaense nas 
modalidades de Fukugo, Kumite equipe e Kata Equipe conquistando 4 pratas e 1 bronze; Marcelo Alessandro 
Pereira (faixa preta) Vice Campeão Paranaense na modalidade de Enbu masculino e 8 bronzes nas modalidades 
de kumite, kumite equipe, kata equipe, enbu misto, também homenageado como Técnico Destaque pelas 
conquistas de seus atletas nos campeonatos brasileiro e paranaense 2016; Rafael Yuji Yabe (faixa amarela) 
Campeão Paranaense na cateria Kata, Bronze na categoria Kumite e 5º lugar no campeonato Brasileiro na 
modalidade de kata categoria 0-7 anos branca a laranja; Samuel Rodrigues Siqueira Amaro (faixa marrom) 
Vice Campeão Geral Paranaense  na categoria 18-21 verde a preta, conquistando 5 pratas e 12 bronzes nas 
modalidades de kata, Fukugo, Enbu misto e masculino, kata equipe e kumite equipe; e Simone Xander (faixa 
verde) Campeã Brasileira de Kata e Kumite na categoria adulto Dangai (verde e roxa), Campeã Geral  Paranaense 
na categoria adulto Dangai (verde e roxa), conquistando 4 ouros (2 paranaense kata e kumite e 2 brasileiros em 
kata e kumite)  6 pratas e 2 bronzes nas modalidades de kata, kumite, kata equipe, kumite equipe, enbu misto e 
enbu feminino; William Kenji Takahara Sakata (faixa preta) cinco bronzes nas modalidades de kata, kata 
equipe e Kumite equipe 18 a 21 anos; e Tamilyn Yukie Yokoyama (faixa laranja) Campeã Paranaense de Kata e 
Kumite na categoria adulto vermelha e laranja. O Instituto Hagakure ainda recebeu uma menção honrosa pelo 
título de Vice Campeão na2ª Fase do Campeonato Paranaense de Karatê-Dô Tradicional em Assaí – PR. 

“Parabenizamos a iniciativa da ACIM em homenagear as Associações e Atletas Maringaenses. 
Agradecemos o apoio da Universidade e o empenho dos atletas pelas conquistas”, destacou o servidor Marcelo 
Alessandro Pereira, coordenador do projeto de Karatê da UEM.  


