
Onde os 
valores do 
Olimpismo são 
praticados 
todos os dias



A Associação Mestre Kato com nome Fantasia de 
Academia Mestre Kato – AMK, foi criada em 
outubro de 2012 pelo então Presidente Marco 
Camargo, pelo Vice-Presidente Luciano de Souza  e 
pelo  Tesoureiro Leopoldo Gubert, em 
Homenagem a esse grande homem  que se dedica 
muito a ensinar e a vencer.

Mestre Kato nos disponibilizou o local que é de sua 
moradia e de sua família, para a utilização e 
fomentação do Esporte que amamos - a Esgrima.          

No início éramos apenas 7 pessoas: Mestre Kato, 2 
atletas antigos (Marco Camargo e Luciano Souza) e 
3 crianças (Alexandre Camargo, Fernanda Camargo 
e Leopoldo Gubert).



MESTRE 

FERNANDO FUMIO 

KATO   



Logo vieram muitos atletas e também 
a necessidade de ajuda no 
desenvolvimento dos mesmos. Foi 
quando, em 2014, juntou- se à nossa 
Academia a Professora Tabea Alves, 
que se encantou com a Esgrima 
através de estágio junto aos 
cadeirantes. 

Tornou-se também atleta e com os 
ensinamentos de nosso Mestre Kato 
vem ministrando aulas aos nossos 
alunos.





Nossa Associação sobrevive apenas de

mensalidades dos poucos Atletas que

possui, atletas antigos que passam de

geração a geração.

Em 2017 tivemos nossa gestão alterada:

Presidente, Luciano Souza, Vice-

Presidente, Marco Camargo , Tesoureiro,

Marcos Bonamigo. Novos desafios,

novas perspectivas, novos projetos,

sempre em busca do crescimento de

nossa Academia.



Reformamos nosso Espaço, 

compramos pistas, aparelhos, 

enroladeiras e materiais para que nossa 

Academia possa crescer e evoluir, 

mesmo com muita dificuldade, mas 

sempre com o esforço de todos: 

Diretoria, Atletas, Pais.



Somos Referência na Arma Espada, 
proporcionando estágios para vários 
Atletas: Yane Marques – Bronze 
Olímpico no Pentatlo Moderno, Jovane
Guissone - Ouro Paralímpico, Equipes 
da Marinha, Força Aérea e Exército.

Em junho de 2017 tínhamos os 1º 
Lugares no Ranking Nacional em quase 
todas as Categorias da Espada 
Masculina:

11 anos: Matheus Souza

Pré-Cadete: Pedro Petrich

Cadete: Leopoldo Gubert

Juvenil:  Alexandre Camargo

Adulto: Athos Schwantes

Pré-Veterano: Luciano Souza





Nosso espaço também é usado 

para o desenvolvimento dos 

Atletas Cadeirantes que, em 

parceria com a AMK, seguem seus 

treinamentos.



Nossas conquistas são os pontos alto deste grande 

Mestre, que aprendeu a tornar todos Campeões.



Nossa Academia está evoluindo, fazendo novas 

parcerias junto com a Prefeitura, através da  Secretaria 

de Esporte Lazer e Juventude, que criou a 1º Sala 

Pública de Esgrima em Curitiba em  Março de 2018.



Além da Esgrima, também realizamos 

ações de responsabilidade social, que é 

fundamental para a Sociedade.



Alexandre Camargo

Atleta Olímpico, Campeão Pan-americano, Sul-

americano, Brasileiro, Paranaense, dentre outras 

grandes conquistas, sendo treinado desde o 

princípio até hoje pelo Mestre Kato.



FAMÍLIA AMK



NOSSAS TURMAS
INFANTIL – terças e quintas das 18h30 às 
19h30
TURMA DE INICIAÇÃO  - terças e quintas das 
19h30 às 21h

Avenida dos Estados, 415  - Água Verde - Curitiba

Mais informações – [41] 98485.7777 (Prof. Tabea)

Siga-nos no Facebook: @esgrimaamk

Faça uma aula experimental, sem custo


