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São Paulo, 20 de agosto de 2019. 

Oficio FEPAMI nº 013/2019 

Evento: 5° Festival Lúdico de Artes Marciais 

Data: 18 de Agosto de 2019 

Modalidade: Taekwondo 

Termo de Fomento nº 02/2019 

PROC. SESP Nº 0189/19 

ORDEM BANCÁRIA – 2019OB1192 

DATA 19/07/2019 

Valor: R$ 147.030,00 (cento e quarenta e sete reais e trinta centavos) 

Local: Mini Ginásio – Sport Club Corinthians Paulista. 

Endereço: Rua São Jorge 777 - tatuape – SP 

Atletas Participantes – com a participação de cerca de 875 atletas e um 

publico de mais de 600 pessoas, totalizando 1.475 pessoas beneficiadas. 

 

DIA 17 DE AGOSTO (SÁBADO) – MONTAGEM E PREPARAÇÃO DO GINÁSIO 

PARA A COMPETIÇÃO 

HORÁRIO – 17Hs às 22hs 

Montagem das Estruturas Metálicas, Banners, Tatames, máquina de chute em 

altura, testes de iluminação e tomadas, bem como, o cabeamento e instalação dos 

equipamentos eletrônicos, tv e equipamento eletrônico, mesas, cadeiras, toalhas, 

som e equipamentos.  

 

DIA 18 DE AGOSTO - (DOMINGO) – CERIMÔNIA DE ABERTURA, 

TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES. 

 

HORÁRIO – 08 às 21h 

08:00 horas - foram abertas as portas do Ginásio para montagem dos 

equipamentos da equipe Médica e recepção das Equipes e atletas. 

 

http://www.interestilos.com.br/


  
 

CNPJ: 08.668.336/0001-39 

                      

 
 

______________________________________________________________ 

Rua Duarte de Azevedo – 842 – Santana – São Paulo – SP - Brasil – CEP. 02036-022 

Fones –  (55-11) 2645-0365 – 94124-3450 
Site - www.interestilos.com.br - E-mail taefit@hotmail.com 

 

 

CRONOGRAMA DO EVENTO 

 

             09:00 horas - Uniformes e camisetas; 

(os uniformes foram entregues para os responsáveis das equipes e para os atletas 

as camisetas também foram entregues para as equipes de apoio, árbitros e etc). 

  09:30 horas - Troca de Faixa e Entrega das faixas; 

(entregamos as faixa para 300 praticantes de taekwondo). 

  10:00 horas - Competição Festival kids; 

(devido ao enorme número de inscritos decidimos antecipar a competição de festival 
kids para não segurar as crianças por muito temp. As crianças de 6 a 12 anos, 

competiram e se divertiram ao mesmo tempo de forma lúdica) 

             11:00 horas - Cerimônia de Abertura; 

(com hino nacional, homenagens e palavra dos dirigentes, tivemos a presença do 

senhor chefe de gabinete Jefferson Nogoseki e do presidente da associação Coreana 

do Brasil Senhor Yeo Jin Kim). 

  11:30 horas - Treinamento aberto de Taefit e Taekwondo; 

(para adultos de 20 a 60 anos com movimentos da luta com música simultânea) 

  12:30 horas - Congresso Técnico; 

  13:00 horas - Competição de Chutes; 

(competição de Técnica de chute em altura e também técnicas de chutes em   

distância que foi dividido por idade entre 6 a 40 e faixa. 

  15:00 horas - Competição de Formas / Poomse (movimento das faixas); 

(para todas as idades entre 6 a 60 anos, dividido por idade e faixa (nível tecnico). 

  16:00 horas - Competição de Luta / Amistoso (lutas casadas); 

(competição para todas as idades de 6 a 60 anos e todas as graduações (faixa). 

  18:00 horas - Competição de Lutas Profissionais Seletiva Estadual; 

(em formato de chaves eliminatória simples separadas por gênero, graduação e 

idade 12 a 33 anos). 

  20:30 horas - Encerramento e desmontagem do evento. 
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METAS 

 

Metas qualitativas: 

• Contribuímos para um melhor desempenho tecnico dos atletas; 

• Fomentamos para aumentar a prática das artes marciais no Estado de São Paulo 

através dos treinos e das competições; 

• Proporcionamos aos participantes a experiência de participar de competições e 

treinos especiais; 

• Melhoramos a qualidade de relacionamento familiar dos alunos com os pais devido 

ao acompanhamento nas competições; 

• Fizemos com que os atletas conheçam melhor nossa modalidade e assim fazer com 

que se interessem em praticar a modalidade taekwondo através do evento; 

• Sedimentar a imagem do compromisso social da FEPAMI junto à comunidade 

auxiliando na formação de crianças e jovens através do esporte; 

• Entrada franca para todo o público. 

 

 

Metas quantitativas: 

1- Contemplamos 875 atletas participantes, muito acima do indicado no plano de 

trabalho; 

2- Oferecemos um 1 treinamento aberto e 5 modalidades de competição; 

(treinamento de taefit e taekwondo, festival kids, competição de chute em altura, 
competição de chute em distância, competição de poomse (movimento de faixa) 
amistoso e Seletiva de luta); 

3- Distribuímos mais de 70 uniformes para os alunos; 

4- Foram entregues 100 camisetas para os mestres, dirigentes, professores,         
árbitros e equipe de apoio; 
 
5- Foram distribuídos também mais de 500 kits lanches para os participantes. 

 

6- Distribuímos 875 medalhas e 300 faixas de graduação. 
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Desenvolvimento do 5° Festival Lúdico de Artes Marciais 

 

Nosso evento, 5° Festival Lúdico de Artes Marciais, foi um sucesso, realizado no dia 

18/08/2019 nas dependências do CLUBE CORINTHIANS, no qual oferecemos várias 

modalidades para que os alunos pudessem participar. Estiveram presentes 875 

participantes (ATLETAS), 75% a mais do que o previsto no Plano de Trabalho e um 

público de 600 pessoas, totalizando 1.475 beneficiados. 

Pela manhã, tivemos a chegada dos participantes, entrega de uniformes, material 

esportivo e camisetas. A seguir, os alunos receberam as novas faixas e 

demonstraram estar muito felizes. 

As 10hs competições de festival kids, as 11hs, tivemos a cerimônia de abertura, 

aula aberta de taefit e início das competições de festival kids, técnicas de chutes, 

movimentos das faixas, competições de luta amistosa e seletiva com os 

equipamentos eletrônicos. O evento ocorreu sem intercorrências. 

Durante o evento foram feitas troca de faixa, competições de técnicas de chutes em 

maquinas que vai mudando a altura de acordo com o nível tecnico dos atletas, os 

participantes e alunos puderam demonstrar o que aprenderam nas aulas para serem 

graduados e assim foram estimulados a continuar com a prática esportiva, além de 

promover a amizade e o trabalho em grupo, pois com ajuda mútua, o aluno participa 

também de competições de formas (kata), onde o atleta disputa quem exerce 

melhor o movimento da faixa, saindo vencedor o atleta que teve maior 

concentração, que executou com mais força, firmeza, equilíbrio e de forma correta 

o movimento. Nesta etapa, foi trabalhado a disciplina, o equilíbrio e a concentração 

nas competições de luta (combate leve) entre os atletas. Todos os atletas estavam 

com todas as proteções cabeça, tronco, braço e perna, e as competições ocorreram 

de forma segura. Os competidores foram separados por idade, peso e faixa, para 
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que houvesse um equilíbrio entre os atletas e finalizamos com a seletiva com os 

equipamentos eletrônicos de troco e de cabeça. Todos receberam medalhas e 

certificados estimularam os alunos a continuar treinando e competindo. Com a 

continuação da prática do esporte a possibilidade do uso de drogas e do abandono 

da escola diminui muito entre os jovens e entre os adultos. 

Foi distribuído Medalhas aos campeões e de participação a todos os inscritos e 

classificados de cada Categoria e os Troféus para as Equipes Campeãs e 

homenageados, uma a uma foram chamadas no palco para subirem ao Podíum que 

foi montado em local apropriado com o banner instalado no  back drop. 

 

A programação seguiu na parte da tarde com as competições Semi Finais e Finais 

de – Categorias Mirim, Infantil, Infanto Juvenil, Adulto e Master que envolvem faixas 

Pretas. 

 

Para a realização do evento foram disponibilizados itens de caráter essencial para a 

competição, além dos itens constantes no Plano de Trabalho da SESP, tivemos a 

disposição dos atletas e árbitros, 2 kit lanches por participantes distribuídos de 

manhã e tarde, projeção das lutas, serviço médico adequado, material de proteção 

à disposição dos atletas, serviço de som para chamada das categorias. 

 

Foram entregues aos participantes os troféus e medalhas, que constavam a 

logomarca do Governo do Estado em destaque.  

 

O logo do Governo do Estado foi posto nas medalhas, troféus, camisetas, banners e 

todos material gráfico e de divulgação.   

 

O serviço de som, que era amplo e claro, conseguiu levar informação aos atletas e 

torcedores que estavam no complexo esportivo sobre todas as chamadas de 

Categorias e informações alusivas ao evento, além do apoio da SESP – Secretaria 

de Esportes do Estado de São Paulo, que fora anunciada. 
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Os árbitros que atuaram na competição estavam devidamente uniformizados com o 

uniforme oficial e camiseta do evento.  

Esta é a 5 vez que organizamos o Festival Lúdico de Artes Marciais, onde contamos 

com a presença maciça das equipes paulistas e paulistanas chegando em total de  

875 atletas. 

 

Posso afirmar que todas as despesas realizadas atenderam as ações propostas e 

previstas pela nossa entidade no plano de trabalho aprovado pelo Secretário da 

Pasta (SESP). 

Segue em anexo, as notas fiscais devidamente assinadas e carimbadas, bem como 

as declarações exigidas, conciliação bancária, extrato do Banco do Brasil da Conta 

7392-0 utilizada para recebimento do Recurso, demonstrativos de despesas e 

receita devidamente assinados pelo Contador da Entidade, bem com este relatório 

e as fotos do evento. 

Com a apresentação dos documentos acima relatados a Federação Paulista de artes 

Marciais interestilos  obedeceu ao plano de trabalho e as despesas, realizou o evento 

nos termos propostos para a Secretaria de Esportes. Cumprimos as metas colocadas 

no Plano de Trabalho encaminhado à SESP e conseguimos o objetivo principal, 

realização de mais um grande evento da modalidade TAEKWONDO com a 

participação de MAIS de 875 atletas participantes. 

Mais uma vez agradecemos a SESP – Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo 

e nosso Secretário, por acreditar e proporcionar aos nossos atletas e ao nosso 

Estado mais um evento de grande importância desta modalidade. 

 

São Paulo, 20 de agosto de 2019. 

 

 

 

CLAUDIO PEREZ 

Presidente  
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Excelentíssimo Senhor 

Dr. AILDO RODRIGUES FERREIRA 

Secretário de Esportes  

 Governo do Estado de São Paulo 

 

São Paulo, 20 de agosto de 2019. 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Evento: 5° Festival Lúdico de Artes Marciais 

Data: 18 de Agosto de 2019 

Modalidade: Taekwondo 

Termo de Fomento nº 02/2019 

PROC. SESP Nº 0189/19 

ORDEM BANCÁRIA – 2019OB1192 

DATA 19/07/2019 

Valor: R$ 147.030,00 (cento e quarenta e sete reais e trinta centavos) 

Local: Mini Ginásio – Sport Club Corinthians Paulista. 

Endereço: Rua São Jorge 777 - Tatuapé – SP 

Atletas Participantes – com a participação de cerca de 875 atletas e um 

público de mais de 600 pessoas, totalizando 1.475 pessoas beneficiadas. 

  

São Paulo, 20 de agosto de 2019. 

 

 

CLAUDIO PEREZ 

Presidente  
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