
 
A delegação da UEM: 35 Atletas, 16 Equipes e 1 árbitro. 
 

Karatê da UEM é Campeão no Paranaense 2022 
 

O Projeto de Karatê da UEM mais uma vez chegou ao mais alto lugar do Pódio, 
conquistando o título de Campeão Geral da segunda etapa do XXXII Campeonato Paranaense de 
Karatê-Dô Tradicional, em Cianorte-PR, no último sábado (28/05/2022).  

Com uma delegação de 35 atletas, 16 equipes e 1 árbitro, os alunos do Instituto 
Hagakure (Projeto de Karatê da UEM) representaram a UEM e a cidade de Maringá conquistando 
71 medalhas, sendo 18 ouros, 13 pratas e 40 bronzes. 

O Campeonato Paranaense de Karatê Tradicional 
está sendo disputado em 3 Etapas classificatórias 
(Pitanga, Cianorte e Carambeí) e as finais serão na 
Copa dos Campeões (Curitiba) onde estarão 
presentes os 4 atletas que mais pontuarem em suas 
categorias nas Etapas classificatórias. A Associação 
Cianorte de Karatê-Dô Tradicional – ACKT, 
organizadora do evento com a Chancela da 
Federação de Karatê-Dô Tradicional do Estado do 
Paraná – FKTPR, recebeu as 467 inscrições onde 
os atletas de todas as regiões do Estado se 
enfrentaram nas modalidades individuais e equipes 
(Kata, Kumite e Fukugo) nas categorias Infantil, 
Infanto-Juvenil, Adulto e Master buscando a 
pontuação para as Finais do Campeonato.  

A competição contou com a participação de 16 Associações de todo o Estado. O Instituto 
Hagakure da UEM de Maringá, foi o grande Campeão do evento, superando a Associação 
Caminho Livre - AKCL, de Apucarana, que foi a Vice Campeã. A Associação Cianorte de Karatê-
Dô Tradicional – ACKT, de Cianorte, conquistou o 3º lugar na classificação geral e a Associação 
Centro Oeste de Karatê-Dô Tradicional – ACOKAT, de Pitanga completou o pódio ficando em 4º 
lugar.  

“Mais uma vez os atletas do Instituto Hagakure conquistaram a posição mais alta no 
pódio do Campeonato Paranaense, o segundo pódio no Paranaense desse ano. Foram 71 
medalhas. Agora é preparar a equipe para última etapa e buscar uma classificação para as finais 
do Paranaense”, destacou o servidor Marcelo Alessandro Pereira, coordenador e professor do 
projeto de Karatê da UEM. 

Outras informações sobre o projeto podem ser obtidas na secretaria da CDR, pelo fone 
3011-4314 ou pelo site sites.uem.br/cdr/karate.  


