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TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/SEME/2021
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.
CONVENENTE: FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATÊ.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.812.3017.2897.3.3 .90.39.00.00
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2021.
EXECUÇÃO DO OBJETO: 12 de junho de 2021.
OBJETO: A execução da 3ª Palestra de Nutrição/Fisioterapia – Nutrição voltada para o Karatê,
Fisioterapia – A importância da fisioterapia para prevenir lesões, objetivando agregar e
interação dos envolvidos na modalidade o simpósio técnico trás consigo diversas facetas de
aprendizado e instrução teórica, motivando o desenvolvimento dentro da pratica esportiva
como um todo, visando oferecer o conhecimento e o desenvolvimento para atletas,
professores e praticantes da modalidade, uma das principais apostas no simpósio
multidisciplinar é incentivar todos os participantes, a fim de manter seu rendimento e
conhecimento se reciclando a cada simpósio, 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 de 1h e 30mim,
através de uma plataforma digital visamos alcançar em média 150 atletas participantes e
expectadores simpatizantes. Pela dificuldade de realizar os campeonatos presenciais os
simpósios visam 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 mesmo em isolamento social, a FPK encontrou desta forma manter os atletas
em atividade em suas casas para que possamos motivá-los. Ressaltamos que o simpósio
respeitará as regras de sanitarismo impostas pelos órgãos de competência máxima, mantendo
sempre o distanciamento exigido, entretanto a rotatividade dos colaboradores se faz presente
a todo o momento entre uma palestra e outra, tendo em vista também as funções essenciais
para a execução do simpósio, os colaboradores se manterão desempenhando suas funções
individuais munidos de EPI’s disponibilizados por esta parceria junto a FPK e haverá uma
enfermeira medindo a temperatura corporal de todos os envolvidos e efetivando todo o
protocolo de segurança de saúde, sendo estabelecido que se qualquer envolvido apresentar
sintomas de febre ou gripe, será imediatamente dispensado dos trabalhos, também
contaremos com a presença de um profissional de limpeza que irá fazer toda desinfecção do
ambiente, antes durante e depois do evento, a utilização de lixeiras fechadas para descarte
para as máscaras e luvas, fazem para do protocolo imposto em nossos eventos.

