
             A delegação da UEM: 25 Atletas, 10 Equipes e 2 árbitros. 

Karatê da UEM é Vice Campeão no Paranaense 2022 
 

Conquistando 56 medalhas, sendo 8 ouros, 22 pratas e 26 bronzes, os alunos do Instituto 
Hagakure (Projeto de Karatê da UEM) representaram a UEM e a cidade de Maringá na Copa dos 
Campeões do XXXII Campeonato Paranaense de Karatê-Dô Tradicional no Ginásio do Tarumã 
em Curitiba-PR, no último sábado (29/10/2022). O Projeto de Karatê da UEM que é Tricampeão 
Paranaense levou uma delegação de 25 atletas, 10 equipes e 2 árbitros.  

O Campeonato Paranaense de Karatê Tradicional aconteceu em 3 Etapas classificatórias 
(Pitanga, Cianorte e Carambeí) e as finais foram na Copa dos Campeões (Curitiba) onde estavão 
presentes os 4 atletas que mais pontuaram em suas categorias nas Etapas classificatórias. A 
Federação de Karatê-Dô Tradicional do Estado do Paraná – FKTPR, recebeu as mais de 450 
inscrições onde os atletas de todas as regiões do Estado se enfrentaram nas modalidades 
individuais e equipes (Kata, Kumite, Fukugo e Enbu) nas categorias Infantil, Infanto-Juvenil, 
Adulto e Master buscando a pontuação para as Finais do Campeonato.  

A competição contou com a 
participação de 18 Associações de todo o 
Estado. A Associação Kaizen, de São José 
dos Pinhais, foi a grande Campeã do 
evento, superando o Instituto Hagakure/ 
UEM, de Maringá, que foram os Vice 
Campeões. O Dojô Soares de Goioerê 
conquistou o 3º lugar na classificação geral. 
Completaram o pódio a Associação 
Taerukan de Campina Grande do Sul e a 
Associação Centroeste (AKOKAT) de 
Pitanga, ficando em 4º e 5º lugares 
respectivamente.  

 
“Todos atletas da UEM tiveram um brilhante desempenho em 2022. Não somente na 

Copa dos Campeões, mas durante todo o ano. Estivemos no pódio em todas as etapas. Uma vez 
como Campeões e 2 como 3º Lugar nas Etapas Classificatórias e agora na Etapa Final como 
Vice Campões Paranaenses. Fechamos o ano com chave de ouro”, 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.  



Resultados Individuais dos Atletas HAGAKURE/UEM 

 


