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26º CAMPEONATO PAULISTA DE KARATÊ INTERESTILOS 

GINASIO MAURO PINHEIRO – IBIRAPUERA 

DIA 18 DE AGOSTO DE 2019 

 

EMPENHO Nº: 72.079 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6019.2019/0002605-8 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/SEME/2019 

 

 
Quantidade de atletas 

 

 1.238 ATLETAS INDIVIDUAIS  

 86 EQUIPES 

 78 ÁRBITROS 

 
 

CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DO EVENTO 

 

Na Madrugada do dia 17/08/2019 – Iniciaram-se as montagens de todos os 

equipamentos contratado para a realização da 26º CAMPEONATO PAULISTA DE KARATÊ 

INTERESTILOS no Ginásio Mauro Pinheiro. Foram instalados os seguintes equipamentos:  
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1. Distribuição de 1172 peças de tatames que cobriram toda área útil do Ginásio, onde foram 

configuradas 12 áreas de competição. 

2. Distribuição de toda fiação necessária para o funcionamento dos equipamentos eletrônicos 

(Notebook, Tvs de Led, Telões de Led, Iluminação complementar entre outros) que foram 

conectados ao Gerador de Energia. 

3. Instalação dos Painéis de LED e montagem dos Box Truss para fixação dos mesmos. 

4. Instalação do Palco Principal  

5. Instalação do Palco para Pódium e montagem do Podium 

6. Instalação dos Banners do Podium e de Publicidade alusivo ao Evento e Box truss para fixação 

dos mesmos 

7. Distribuição de Mesas Pranchão e toalhas 

8. Distribuição das Cadeiras e Capas 

9. Arrumação das Mesas de Premiação e organização dos Jogos de Medalhas e Troféus 

por Categoria. 

10.  Instalação e teste de todo o Sistema de Sonorização 

 

Dia -  18/08/2019 (Domingo)  

Na manhã deste Domingo (18/08) foi escrito um novo capítulo na história do Karate 

Paulista, pontualmente às oito horas, foram estacionados nas dependências do Ginásio 

Mauro Pinheiro – Ibirapuera - São Paulo 02 Ambulâncias 01 UTI e 01 Ambulâmcia Básica e a 

respectiva Equipe Médica que trabalhou no Evento durante todo o seu período de realização. 

 

Às 09:00 horas pontualmente foi realizada a cerimônia de Abertura do 26º CAMPEONATO 

PAULISTA DE KARATÊ INTERESTILOS - 2019. 

Cientes da grandeza deste momento, a abertura do 26º CAMPEONATO PAULISTA DE KARATÊ 

INTERESTILOS – 2019, contou com a presença de professores das Associações Paulistas 

filiadas. 

 

A Mesa Central foi composta por diversas autoridades – Osvaldo Messias de Oliveira – 

Presidente CBKI, Raphael Baroni Neto – Presidente FPKI, Vereador Isac Félix – Anfitrião do 

Evento –, Márcio Issa – Representando o Secretário Municipal Carlos Bezerra Júnior – 

Vereadora Adriana Ramalho – Valdomiro de Freitas Dias – Secretário de Esportes de 
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Itapecerica da Serra, Danilo Mainente – Secretário de Esportes de Serra Negra, Cesar 

Augusto de Moura Leite – Gestor Técnico do Evento e representante do DEGEPAR. 

 

Após emocionantes momentos como o Desfile das Delegações, o “Juramento do Atleta” e 

o tradicional “Cumprimento dos Árbitros, foi cantado o Hino Nacional Brasileiro, em 

uma única voz, pelos mais de 1.238 atletas perfilados em filas 41 filas de 30 atletas cada 

uma conforme foto em anexo e também pelos árbitros e dirigentes dos vários estilos, 

linhagens e associações, como uma única família.  

 

Em seguida, foram feitos os pronunciamentos das autoridades e para finalizar esse 

momento único, houve um congraçamento entre todos os atletas, árbitros e dirigentes, 

nesse momento, abraços e sorrisos a muito separados pelas diferenças, afloraram em um 

emocionante sentimento de união e fraternidade pouquíssimas vezes visto na história do 

Karatê ao som da música Amigos para Sempre.  

 

Finalizado o Cerimonial de Abertura do 26º CAMPEONATO PAULISTA DE KARATÊ 

INTERESTILOS - 2019, foram iniciadas as competições em 12 áreas de tatames simultâneas 

com premiação simultânea após o término de cada Categoria, os atletas de 1º a 4º 

colocados dirigiram ao pódium para receber a premiação e posar para fotos oficiais que 

foram imediatamente publicadas nas redes sociais da FPKI – Federação Paulista de Karatê 

Interestilos e também da CBKI – Confederação Brasileira de Karatê Interestilos. 

 

Este evento não poderia ser realizado sem o indispensável apoio da SEME – Secretaria de 

Esportes da Cidade de São Paulo, a qual agradecemos pela confiança, respaldo e 

respeito ao trabalho executado em prol do Karate.  

 

O Gestor indicado pela SEME - Cesar Augusto de Moura Leite, para fiscalização do Evento, 

esteve no local durante todo o tempo da competição conferindo cada item do Plano de 

Trabalho aprovado, bem como, fiscalizou e monitorou com registros fotográficos todos os 

itens do plano de trabalho que foram cumpridos integralmente. 
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Justifica-se a necessidade de 02 (duas) diárias de locação dos itens ligados à estrutura do 

evento, tais como: tatames, mesas, cadeiras e pranchões, back drops, sonorização, 

gerador, iluminação, jogos de toalhas, palcos, telões de Led, capas e toalhas de mesa e 

cadeira, tendo em vista a montagem ser realizado com antecedência de um dia antes do 

evento. Como a montagem é muito complexa e demorada existe a necessidade de 

compatibilizar os equipamentos com a estrutura e realizar testes de funcionamento e de 

segurança. 

 

O serviço de ambulância (1 UTI e 1 Básica com 1 médico e 3 enfermeiras e 2 motoristas)  

foi disponibilizado em local de fácil acesso e locomoção 

 

O material gráfico os banners com o logo e nome do evento e o apoio da Secretaria 

Municipal de Esportes e da Prefeitura de São Paulo, foram colocados em lugar de grande 

visibilidade dentro do Ginásio, de muita visibilidade, os paineis de led 8x4 montados atrás 

palco de 10 x 4 metros e outro de 6x4m na lateral do Ginásio nos mostrava a imagem 

específica de uma área, alternando entre visão geral dos 12 áreas de tatames, e exposição 

da logotipia envolvida na realização do evento.  

 

Todo o evento foi fotografado, filmado e transmitido e mostrado nos painéis de led do 

Ginásio, envolvendo ao todo 16 profissionais para este serviço. 

 

O serviço de sonorização oferecia ao público presente a garantia de que as informações 

necessárias para que cada atleta se posicionasse em sua área de disputa, informações 

gerais e ainda para serviço de utilidade pública e premiação. 

 

O sistema de iluminação foi reforçado com a colocação de estruturas em torno de toda a 

quadra e ainda lâmpadas claras de alta voltagem para propiciar um ambiente claro, ligado 

diretamente no gerador de energia que ficou ligado desde a abertura do Ginásio até o final 

do evento e também nos dias de montagem. 

 

Os palcos, o profissional e outro para o podium, foram montados com estrutura metálica 

reforçada e Box truss para fixação dos painéis para melhor visualização e controle das áreas 

de competição por parte da mesa diretora do evento e para recepção dos convidados e 

http://www.fpki.com.br/
mailto:fpki@fpki.com.br


Rua Gal. Asdrubal da Cunha nº 768 – Sala 03 – Conj Comercial Arpoador 
Jd. Arpoador – SP -  Brasil – CEP. 05577-000 

www.fpki.com.br – email – fpki@fpki.com.br 

 

 

autoridades. 

 

A equipe médica contou com a presença de profissionais, médico, enfermeiros, socorrista, 

motorista da ambulância, foi posicionada em locais de fácil acesso às áreas de competição e 

saída de emergência, para atender os casos de primeiros socorros. Na parte externa do 

ginásio encontravam-se estacionadas 2 ambulâncias, sendo uma UTI e outra Básica, em 

local de boa visibilidade e fácil acesso, em caso de necessidade eventual. 

 

O Quadro de Árbitros foi comandado pelo Chefe Arbitragem da Entidade internacional e foi 

formado por cerca de 64 profissionais, que trabalharam nas 12 áreas de competição. 

 

Em cada área 5 árbitros e 04 mesários, que manuseavam o notebook e o aparelho de tv 

para apresentar as notas aos participantes e preencher as súmulas de pontos e 3 ajudantes 

para amarrar e desamarrar os protetores coletes e colocar os capacetes de proteção nos 

atletas e ditar as notas de katá. 

 

Foram realizadas as competições de Katá e Kumite individual e Kumite por Equipe feminino 

e masculino até semi finais. 

 

Foram oferecidos aos atletas, comissão organizadora e staff kit lanches, na parte da 

manhã, cujo conteúdo composto de 1 achocolatado, 1 suco de fruta, 1 pão com queijo, 

presunto e margarina, 1 maça, 1 bolo de chocolate e 1 biscoito doce, devidamente 

embalados individualmente em plástico lacrado. 

 

Após a cerimônia de abertura foram iniciadas as competições dos atletas Finais de Katá e 

Kumitê, em seguida, tivemos a premiação de todas as categorias no pódio eletrônico de 

LED. 

 

Os telões de Led foram utilizados, para a transmissão ao vivo, chamada de categorias, nas 

doze áreas, para as cerimonias de premiação e exibição da logotipia do evento, da CBKI e 

Prefeitura Municipal de São Paulo; 
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As medalhas de premiação e participação foram confeccionadas com a mais alta qualidade, 

personalizadas com o logotipo do evento e fita especial personalizada com o logotipo da 

FPKI e Prefeitura Municipal de São Paulo, com a logotipia e os quatro primeiros colocados de 

cada categoria disputada foram entregues medalhas de premiação, diferenciadas alusivas a 

colocação conquistada.  

 

Os convidados, autoridades esportivas, e os Estados campeões receberam um Troféu 

personalizado onde indicava o nome da sua categoria. 

 

O evento teve encerramento às 19:30 horas do domingo, com a premiação das atletas 

campeões de 1º ao 4º colocados e premiação com troféus e medalhas aos 4 melhores 

Associações colocadas na competição, houve uma rápida cerimônia de encerramento e com 

o balanço de 1.238 atletas inscritos e participantes e 86 Equipes. 

 

Ao término do Evento estavam estacionados no estacionamento do Ginásio 2 (duas) 

carretas e tres caminhões para o transporte de todo o material, 40 pessoas para 

desmontagem e carregamento do material. Uma das carretas ficou estacionada no local 

desde 6ª feira a noite quando iniciou-se a montagem deste local do evento. 

Segue anexo, a seguinte documentação: 

1- Registro fotográfico das etapas do evento: montagem e estrutura do evento,  

cerimonia de abertura, presença de autoridades, competições, cerimonias de 

premiação; 

2- Anexos de Prestação de Contas 

3- Notas Fiscais 

4- Ofícios e Declarações 

5- Extrato Bancário 
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               Ao final, informamos que toda a documentação relativa a presente parceria 

está disponível no sitio eletrônico desta entidade: www.fpki.com.br.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

RAPHAEL BARONI NETO 

PRESIDENTE FPKI 

RG. 10.553.834-6 e do CPF 056.176.998-22 

Federação Paulista de Karate Interestilos 
 

 

 

 

 

 
Ilustríssimo Senhor  

Carlos Bezerra Júnior 

Secretário de Esportes do Município de São Paulo 
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