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EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/ SEME/2021
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.
CONVENENTE: FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATÊ.
OBJETO: Curso de Kata de Estilos e Kobudo – Palestra de Alto Rendimento Kumite luta), com o
objetivo de realizar um curso de nível estadual. Serão abordados os temas KATA (FORMAS DE
MOVIMENTOS) E SHIAI KUMITE (LUTAS) onde serão disponibilizadas todas as regras que irão
ser utilizadas nos campeonatos estaduais, e nacionais, e será abordado também todos os
detalhes minuciosos que serão usados nas Olimpíadas em Tokyo. Kobudo significa
basicamente, “arte marcial antiga de armas, no qual era desenvolvida para ser usada como
defesa dos camponeses e pescadores de Ryukyu (Okinawa)”. OS BENEFICIOS DA PRATICA DO
OKINAWA KARATE E KOBUDO Desenvolve força, melhora a coordenação motora, melhora a
resistência do corpo, fortalece o sistema imunológico, aumenta as massas musculares,
definindo melhor a musculatura e a flexibilidade, combate à flacidez muscular, apura os
reflexos, desenvolve disciplina e autocontrole. O karatê e Kobudo podem ser treinados por
qualquer pessoa, ambos os sexos, crianças, adultos e principalmente por praticantes de outras
artes marciais. O curso será disponibilizado para homens e mulheres acima de 18 anos com
graduação mínima de faixa marrom (1º kyu) Só será permitida a participação dos técnicos
filiados a Federação Paulista de Karate. As regras da competição são da World Karate
Federation (WKF), entidade que organiza o Karate Mundial. Objetiva agregar a interação dos
envolvidos na modalidade, o curso trás consigo diversas facetas de aprendizado e instrução
teórica e pratica, motivando o desenvolvimento dentro da pratica esportiva como um todo,
visando o oferecer o conhecimento e o desenvolvimento para os técnicos, da modalidade,
uma das principais apostas do curso é incentivar o suficiente todos os participante, a fim de
manter seu rendimento e conhecimento se reciclando a cada informação, assim sendo de uma
forma parcial referente à apresentação on line, onde só se faz presente in loco palestrantes e o
mínimo de profissionais técnicos para a organização desta ação cada apresentação terá a
duração das 09h as 12h com intervalo das 12h as 13h e início as 13:30h até as 15:30., através
de uma plataforma digital visamos alcançar em média 130 participantes. Pela dificuldade de
realizar os cursos presenciais e que antecedem de forma presencial em função do COVID-19,
visamos a ampliação constante da modalidade Karate na cidade de São Paulo, sendo assim, a
fim de continuar o fomento da prática esportiva, sem infringir as normas determinadas pelos
órgãos competentes da Saúde tendo em vista o resguardo indeterminado no cenário atual, a
FPK encontrou esta forma de manter a comunidade do Karate, em atividade mesmo em suas
casas para que possamos motivá- -los. Será feito em um estúdio com 250 metros quadrados de
10 x 25, com área ventilada presentes, estarão presentes, Assessoria de Imprensa Equipe
multidisciplinar composta por um jornalista e um Editor de jornalismo para produção de
conteúdo para divulgação nas mídias sociais da FPK.
VALOR: 87.852,68 (oitenta e sete mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito
centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.812.3017.2897.3.3 .90.39.00.00

DATA DA ASSINATURA: 28/06/2021.
EXECUÇÃO DO OBJETO:03/07/2021.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 03/07/2021.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/07/2021.
CNPJ: 48.241.897/0001-71

