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   RELATORIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO FINAL 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/19 | PROCESSO Nº 201917705 | CHAMAMENTO Nº 002/19 

OSC: ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

Título do Projeto/Atividade/Serviço:  DIAMANTE OLÍMPICO 

Período de Vigência: ABRIL A DEZEMBRO 

 

Descrição do Objeto desta parceria: 

 

No Rendimento: 

 O objetivo é formar atletas de ponta, capazes de representar a cidade de Franca em 

competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais com competência e chances 

de conquistar medalhas e marcar presença em pódios, além de apresentar bom 

desempenho em seletivas e torneios classificatórios. Avaliar e preparar os atletas e a 

equipe para a otimização de seu desempenho esportivo. 

 

Na Formação: 

 O objetivo maior e  utilizar o esporte como ferramenta eficaz, capaz de intervir no 

desenvolvimento humano de crianças e adolescentes, atrave s do oferecimento de aulas de 

judo  educacional. Para isso, sera o trabalhados tre s planos: esporte, educaça o e cidadania. 

No a mbito do esporte, o objetivo sera  oferecido treinamento te cnico qualificado e capaz 

de propiciar a participaça o dos atletas em competiço es variadas, como amistosos, dentre 

outros; proporcionar um conví vio sauda vel, visto que o judo  e  um esporte de grande apelo 

educativo e disciplinar; e, por fim, impor regras de conduta e o exercí cio do respeito, 

afastando a agressividade e a delinque ncia, bem como o bullying. 

Na conduta de educação o foco e  escolar, com o bom desempenho escolar utilizado como 

medida determinante para a graduaça o dos atletas, participaça o de campeonatos. Neste 

diapasa o levam-se em consideraça o as notas, assiduidade e comportamento, bem como 

ocorre ncias disciplinares. Para tanto, e  criado um grupo de apoio aos estudos com 

atividades extracurriculares que contribuem com desenvolvimento e evoluça o das 

crianças e adolescentes envolvidas no processo. 

Ja  no campo da cidadania, sera o formados grupos de reflexa o com foco em assuntos 
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como o consumo de drogas lí citas e ilí citas, sexualidade, gravidez, doenças sexualmente 

transmissí veis, me todos anticoncepcionais, entre outros. O trabalho tambe m tem como 

meta afastar a incide ncia de depende ncia quí mica e estimular o comprometimento das 

famí lias com o desenvolvimento humano do atleta, atrave s de palestras, reunio es, oficinas 

de desenvolvimento e a efetiva participaça o no cronograma atual de atividades. 

Através de seus professores, especializados no ensino da modalidade com vivência em 

competições e experiência consolidada na área, a Associação Kiai-Kan supre uma lacuna 

que quase nenhum município brasileiro consegue fornecer: o ensino de uma arte marcial 

olímpica competitiva de maneira completa, atenciosa e profissional, que “pegue” uma 

criança inexperiente e o transforme em um atleta capaz e preparado. O desenvolvimento 

do projeto lapida talentos para competições de nível profissional, dando chance a 

crianças da periferia que dificilmente teriam acesso ao esporte. Através de olhar clínico, 

experiente e especializado, selecionam-se crianças e adolescentes que são treinados para 

integrarem a equipe de rendimento e representarem a cidade de Franca em variadas 

competições pelo estado, Brasil e mundo. 

 

Execução do objeto: 

 

No Rendimento: 

ABRIL: 

As aulas foram baseadas em aplicação de uchikomis (repetições de variados golpes), 

com atletas de diferentes biótipos, possibilitando um maior leque de conhecimento e 

experiência. E é nesta hora do treino que podemos fazer as correções de suas deficiências, 

aumentando a capacidade e desempenho do atleta e reconhecendo suas qualidades.  

Sobretudo, através dos treinos diários, é possível fazer com que o atleta se sinta mais 

confortável e mais confiante para cumprir o calendário de competições. 

No mês de abril os judocas com seus recursos próprios disputaram o Campeonato 

Paulista Fase Estadual que aconteceu em Cosmópolis/Sp, Keyla Dias (Sênior -63), Sarah 

Chaves (Sênior +78) e Lorena Serafim (Sub21 -48kg) Consagraram-se Campeãs de suas 

categorias, Rodrigo Riatto (Sub18 e Sub21 -55) sagrou-se Vice Campeão e 3º Colocado 

respectivamente de acordo com as categorias citadas, Junya Oliveira (Sub 21 -66Kg) e Maria 

Victória (Sub15 +78) alcançaram o 3º Lugar no Pódio de suas categorias, Lazaro Macedo 

(Sub21 +100kg) Ryaan Carrijo (Sub 18 -73Kg) Sophia Oliveira (Sub18 +78kg), Vanessa Silva 

(Sênior -57kg) e Ygor Souza (Sub18 e sub 21 -66) não obtiveram pódios para a fase final.  

Continuando as atividades e cumprindo o calendário as judocas que medalharam em 
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março/2019 na Copa São Paulo, Maria Victória e Sarah Chaves disputaram em Brusque/Sc o 

Campeonato Brasileiro Região V, Sarah foi vice-campeã de sua categoria e Maria Victória foi 

3ª Colocada. 

Cumprindo o calendário a associação levou os judocas para a Copa Ajinomoto Open 

São Paulo, em São Paulo/SP que proporcionou nova oportunidade aos não classificados no 

Estadual para classificar na fase final do Paulista os judocas Junya Oliveira, Sophia Oliveira, 

Maria Victória, Keyla Dias, Lorena Araújo, Rodrigo Riatto, Ryaan Carrijo, Ygor de Souza, Rian 

Rogério, Jhonata Mariano, Tiago Xavier e Lazaro Macedo, disputaram lutas acirradíssimas com 

embates de quase 6min para conquistarem seus lugares nos pódios, alguns como Lorena 

Araújo, Lazaro Macedo, Rian Rogério, Ryaan Carrijo, Sophia Oliveira e Ygor lutaram duas 

categorias, aumentando suas chances de medalhar.  

Os atletas Maria Victória (Vice-Campeã) Keyla Dias Ryaan Carrijo e Ygor Souza (3º 

Colocados) alcançaram o pódio. 

E por fim, encerrando as atividades do mês de abril os judocas da classe Sub 11 e 13 

disputaram em Ribeirão Preto/SP o Campeonato Paulista Fase Regional, no total 21 entraram 

no tatame representando Franca/SP e buscando sua vaga na fase Estadual, porém apenas 09 

medalharam e conquistaram sua vaga para Sertãozinho no dia 11/05. Ocorreu também no 

mesmo dia a Copa Ipanema no mesmo local do Regional, e os mesmo disputaram a copa 

alcançando o 4º Lugar Geral na contagem de pontos. 

Para os atletas sub11 e sub13 foi paga a taxa individual (por atleta) da anuidade da 

Federação Paulista de Judô com os recursos recebidos e pagamos as taxas de inscrição dos 

mesmos, e foi pago também o transporte, para que Franca tenha atletas em todas as classes 

da modalidade defendendo-a e elevando seu nome no lugar mais alto do pódio. 

MAIO: 

As aulas foram baseadas em aplicação de uchikomis (repetições de variados golpes), 

com atletas de diferentes biótipos, possibilitando um maior leque de conhecimento e 

experiência. E é nesta hora do treino que podemos fazer as correções de suas deficiências, 

aumentando a capacidade e desempenho do atleta e reconhecendo suas qualidades.  

Através dos treinos diários, é possível fazer com que o atleta se sinta mais confortável 

e mais confiante para cumprir o calendário de competições. 

No mês de maio os judocas Rodrigo Riatto, Ryaan Carrijo e Ygor Souza participaram 

do Campeonato Paulista em sua fase final em Hortolândia/SP, nenhum deles obtiveram 

pódio. Vale destacar o atleta Rodrigo que classificou em duas classes (Sub18 e Sub21) na fase 

estadual em abril, o atleta na fase final fez excelentes lutas e infelizmente acabou se 
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lesionando em um dos combates e impossibilitando de continuar as lutas. 

Cumprindo o calendário da Selj a equipe sub18 participou da fase regional da 36º Edição dos 

Jogos da Juventude onde todos foram campões de suas categorias sendo composta por: 

Sophia Oliveira Campeã +78kg e Absoluto, Lorena Araújo Campeã -52kg, Junya Oliveira 

Campeã -63kg, Rodrigo Riatto Campeão -55kg, Ygor de Souza Campeão -66kg, Danna Ashley 

Campeã -57kg e Ryaan Quintanilha -73kg e Absoluto Campeão. 

Continuando as atividades e cumprindo o calendário os judocas que classificaram no 

campeonato Paulista fase Regional sub 09, 11 e 13 tiveram sua fase estadual em 

Sertãozinho/SP, onze atletas francanos disputando a vaga para a fase final, e somente 4 

conquistando o pódio. 

E por fim cumprindo o calendário proposto no plano de trabalho a associação levou 

os judocas para a Copa Guaíra Takaeshi Uemura de Judô em Guaíra/SP onde a Kiai-Kan / Feac 

/ Prefeitura de Franca obteve o 3º Lugar Geral na soma de pontos e muitos judocas 

medalhados.  

Para executar o plano proposto neste mês, a Kiai-Kan efetuou o pagamento de taxas 

de inscrição dos campeonatos a FPJ, realizou a compra de Kit Lanches para a equipe que foi 

ao campeonato Takaeshi Uemura e, efetuou o pagamento de transporte para que os mesmos 

pudessem ir aos campeonatos do calendário. 

 

JUNHO: 

O Plano de junho foi a conclusão de planejamento feito anteriormente, com relação 

aos objetivos e resultados. Os atletas sabem da importante missão que tem pela frente, 

visando bons resultados nos jogos regionais, na cidade de Franca, claro que com mais 

cobrança os treinamentos foram intensificados. 

No mês de junho a equipe de rendimento iniciou o mês participando do campeonato 

III Open Aspirante 2019, que aconteceu dia 01/06 em São Paulo/SP, onde tivemos 3 atletas 

classificados para o Paulista Aspirante.  

Participamos também com 5 atletas do campeonato Paulista Sub-13 e Sub-15 em São 

Carlos no dia 08/06, vale destacar a atleta Maria Victória Sub-15 Superpesado que sagrou-se 

vice campeã paulista. 

Dia 15/06 aconteceu o campeonato paulista Sub21 campeonato esse onde tivemos 

três atletas na fase final, que fizeram lutas acirradíssimas para levar o titulo de campeões 

paulistas na cidade de Hortolândia/SP. 
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Nos dias 17/06 e 18/06 tivemos atletas representando o município Francano na fase 

final da 36ª Edição dos Jogos da Juventude na cidade de Marília/SP. 

E por fim tivemos o campeonato paulista fase final em Vargem Grande do Sul/SP  

onde o atleta Murillo Andrade sagrou-se vice campeão na categoria pesado sub09. 

Atletas foram convocados pela federação Paulista para participarem do campeonato 

paulista fase final após suas participações nos Opens de São Paulo/SP, o que mostra mais uma 

vez que o trabalho realizado está tendo seus resultados. 

Para a execução do projeto neste mês foi necessário solicitar o uso de sobra de 

recursos em parcelas dos meses anteriores para que a equipe fosse até São Paulo/SP no Open 

Aspirante 2019, com a autorização do Gestor o cronograma de desembolso foi alterado e 

pudemos cumprir o calendário, que por se tratar de competições, nunca terá datas definitivas 

e sim sugestivas. Além do transporte nos demais campeonatos os atletas foram beneficiados 

com a taxa de inscrição de todos eles. 

Para o campeonato Paulista Fase Final Sub21 foi necessário solicitar autorização para 

o gestor para utilizarmos as sobras de recursos de parcelas anteriores para efetuar o 

pagamento de transporte, o que gerou novamente na mudança do cronograma de 

desembolso. Por se tratar de competições classificatórias há como prever quantos irá 

classificar, e neste mês tivemos varias finais de campeonatos classificatórios. 

 

JULHO: 

Com relação aos objetivos e resultados, os atletas sabiam da importante missão que 

tinham pela frente, visando bons resultados nos jogos regionais, na cidade de Franca, claro 

que com mais cobrança os treinamentos foram intensificados. 

Para isto a carga de nível técnico nos treinos foi dobrada, treinos mais específicos 

visando aumentar a força, agilidade, bilateralidade e resistência tudo para bons resultados 

nos jogos. 

(dias 21 e 22) Tivemos a importante missão: Os jogos regionais onde a equipe 

feminina foi Campeã Geral e a equipe Masculina foi Vice-Campeã geral, e ainda sim somamos 

pontuações individuais:  

EQUIPE MASCULINA: 

Rafael Lins De Magalhães – Campeão Absoluto, Vice campeão +100kg e vice-campeão por 

equipe 

Thiago Miranda - -55kg – Participação 
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Ygor De Souza Silva - -66kg – Participação 

Paulo Leonardo Moreira Dos Santos Vice campeão -81kg e vice-campeão por equipe 

Ryaan Carrijo De Souza Quintanilha - -73kg – Participação e vice-campeão por equipe 

Tiago Pedro Sales Xavier – 4º Colocado Nague no Kata e vice-campeão por equipe 

Jhonata Mariano Souza Silva - -81kg – Participação 

Jefferson Teles Dos Santos - Vice-campeão por equipe 

Paulo Vitor Dos Reis Ribeiro - Vice-campeão por equipe, Participação -90kg 

Roberto Vicente Gomes – Campeão -100kg e vice-campeão por equipe 

Euler Santiago +100kg – Participação 

Lazaro Batista De Souza Macedo +100kg – Participação 

Pedro Henrique Dos Santos Inocencio – 4º Colocado Nague no Kata e vice-campeão por 

equipe 

João Pedro Pereira Caretta - -60kg - Participação 

 

EQUIPE FEMININA 

Camila Karim Gonçalves Peraro 3º Colocado Nague no Kata 

Ana Julia Tozzetti – -44kg - 3º Colocada  

Mariane Vitorelli Silva Lopes – -48kg - Vice-Campeã 

Sara Valença Oliveira – -52kg - Participação  

Vanessa Souza Peres - -57kg – Vice-Campeã 

Keyla Raquel Santos Dias – -63kg - 3º Colocada e Campeã por equipe 

Junya De Souza Oliveira – 3º Colocado Nague no Kata 

Laisa De Souza Oliveira – -70kg – Campeã e Campeã por equipe 

Pamela Vitorio Ventura – -78kg – Campeã e Campeã por equipe 

Sara Almeida De Souza – Campeã por equipe 

Manoela Facho Inocêncio – Campeã Absoluto e Campeã por equipe 

Sarah Gabriele Oliveira Chaves – +78kg – Campeã e Campeã por equipe 

Julyana Couto Rodrigues Rocha - Campeã por equipe 

 

Neste mês um dos principais campeonatos do ano foi realizado em Franca, o que não gerou 

nenhum gasto quanto a transporte e nem gastos com taxa de inscrição. 

AGOSTO: 

No mês de agosto tivemos a participação da equipe de rendimento da Divisão Aspirante no 

Campeonato Paulista Fase Regional realizado em Taquaritinga/SP no dia 10/08. Foi realizada 

no mesmo dia a Copa Taquaritinga onde parte da equipe de rendimento lutou, alcançando o 

título de campeão geral. 

No mesmo dia (10/08) Os judocas da Divisão Especial disputaram a copa periquito de judô, 
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realizado pelo Palmeiras FC, no total foram 4 pódios: Murillo Andrade (Campeão), Maria 

Victoria Souza (Campeã), Rodrigo Riatto (Vice-Campeão) e Ryaan Quintanilha (Campeão). 

Classificação Regional:  

Marianne Vitoreli Silva Lopes – Campeã – AD -48Kg 

Vitoria Maria Matos – 3ª Colocada – Sub18 -63kg 

Yasmyn Gabriela Braga Alves – 3ª Colocada – Sub18 +70Kg 

Kauã Gonzaga Rodrigues – 3º Colocado – Sub18 -60Kg 

Plinio Campos Cintra – Campeão – Sub15 – 55Kg 

Luan Toledo Terencio – 3º Colocado – Sub15 +60Kg 

João Vitor de Souza Macedo – Campeão – Sub18 -66Kg 

João Pedro Pereira Caretta – Vice-Campeão – Sub18 -73Kg 

Ricardo Terencio – AD +100Kg – Campeão 

 

Dia 31, o atleta Ryaan Carrijo sagrou-se 3º Colocado no Campeonato Paulista por faixas. 

 

Neste mês, para cumprir o calendário mais uma vez foram pagas taxas de inscrição de 

campeonatos e efetuado também o pagamento de transporte para os mesmos. 

 

SETEMBRO: 

No mês de setembro os atletas da categoria sub15 e sub18 participaram do Campeonato 

Paulista Estudantil o antigo JEESP (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), lutaram: Ryaan 

Carrijo que se sagrou Vice-Campeão da Chave -73Kg, Ygor de Souza, Maria Victoria Silva, 

Vitoria Maria, Plinio Cintra, Sophia Simões e Rodrigo Riatto. 

 Na semana do patriotismo a equipe também marcou presença na Av. Presidente 

Vargas, onde foi realizado o Desfile de 7 de setembro da cidade de Franca. 

Neste mês tivemos uma palestra com as psicólogas formadas, Laísa e Isis, que 

abordaram com muita precisão aos nossos atletas o tema suicídio e depressão, visto que o 

mês de setembro é o mês de valorização a vida e que a doença vem crescendo 

silenciosamente. Junto aos atletas estavam os pais, já que é um tema que deve ser abordado 

a todos, a palestra foi bem dinâmica, com algumas brincadeiras com reflexões e com vídeos 

onde o lema principal é: “Falar é a melhor solução”. 

No mês efetuamos mais uma vez pagamento de taxa de inscrição e transporte para a equipe 

de judô francano.  

OUTUBRO: 

No mês de outubro tivemos a final do campeonato Paulista Aspirante que aconteceu 
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no dia 05/10 em Itapecerica da Serra-SP, Plinio Cintra e Vitoria Maria participaram com muita 

garra. Plinio Sagrou-se 7º Colocado ganhando 3 lutas e perdendo 2, enquanto Vitória perdeu 

na primeira disputa. 

Ainda neste mês iremos ter a Seletiva Nacional sub18 na cidade de Canoas-RS onde o 

atleta Rodrigo Riatto buscará uma vaga na Seleção Brasileira de Judô 2020. 

Estamos também treinando forte visto que para o mês que vem além de uma Seletiva 

Nacional Sub21 temos os Jogos Abertos do Interior onde nossos atletas subirão aos tatames 

para mais uma vez defender com força nossa cidade. 

 

No mês efetuamos mais uma vez pagamento de taxa de inscrição e transporte para os 

judocas.  

 

NOVEMBRO: 

No mês de novembro tivemos um calendário cheio para a equipe, mês de muita 

responsabilidade visto que participamos dos Jogos Abertos do Interior e as Seletivas 

Nacionais. 

Entre os dias 07 a 08 de novembro os atletas Rodrigo Riatto, Ryaan Carrijo e Ygor de 

Souza acompanhados do técnico Carlos Zacarias estiveram em tatames de Fortaleza/Ce 

disputando a Seletiva Nacional Sub21. 

Nas datas do dia 14 a 17 do mês de novembro a equipe teve a missão de vestir a 

camisa do time francano e disputar a 83ª Edição dos Jogos Abertos do Interior neste ano 

realizado em Marilia/Sp. Na modalidade individual tivemos o atleta Ygor de Souza que 

retornou para Franca/Sp com a medalha de 3º Lugar.  

Nos Jogos a Equipe Feminina Classificou-se em 5º Lugar e a Masculina em 8º lugar 

sendo composta respectivamente por estes: 

• Equipe Feminina: 
(-48kg) Marianne Vitoreli 

(-52kg) Mariana Mamede 

(-57kg) Vanessa Peres  

(-63kg) Keyla Dias  

(-70kg) Laisa Ferreira 

(-78kg) Julyanna Rocha 

(+78kg) Sarah Chaves 

Absoluto: Sarah Chaves 

Equipe: Laisa Ferreira, Manoela Inocêncio, Keyla Dias, Sarah Chaves, Sara Almeida, 

Julyanna Rocha e Vanessa Peres. 

Apresentação de Kata: Junya Oliveira e Mariana Mamede 
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• Equipe Masculina: 
(-66kg) Ygor de Souza – 3º Colocado 

(-73kg) Ryaan Carrijo 

(-81kg) Jhonata Mariano  

(-90kg) Jefferson Telles 

(+100kg) Lazaro Macedo 

Absoluto: Lazaro Macedo 

Equipe: Jhonata Mariano, Leonardo Cremonezzi, Jefferson Telles, Ygor de Souza, 

Ryaan Carrijo e Pedro Inocêncio.  

 

Tivemos também neste mês o IV Open de Encerramento Mogiana realizado na cidade de 

Ribeirão Preto/SP, onde a Associação Kiai-Kan de Judô junto a FEAC e a Prefeitura Municipal 

de Franca/SP sagrou-se CAMPEÃ geral da última competição da FPJ (Federação Paulista de 

Judô). Os atletas francanos somaram 137 pontos com 89 atletas. 

 

E para finalizar com chave de ouro a Associação no dia 26 de novembro realizou nas 

dependências do Hotel Dan Inn o Cerimonial de Outorga de Faixas 2019 esteve presente 

ilustríssimas autoridades do município, entre eles o secretário de esporte arte lazer e cultura 

Sr. Elson Bonifácio conhecido como “Boni”, o Sr. Thales Nunes representando o Sr. Marlon 

Centeno presidente da FEAC – Fundação Esporte Arte Cultura e o Sr. Marcos Silva 

representando o diretor de esportes Sr. Claudio Oda. O evento celebrou o empenho, respeito, 

disciplina e amizade que unem os nossos alunos, além da conquista de uma nova etapa na 

aprendizagem judoistica. 

 

No mês efetuamos mais uma vez pagamento de taxa de inscrição e transporte para os 

judocas.  A Kiai-Kan também realizou a compra de troféus para premiar toda a equipe de 

rendimento pelo brilhante ano de 2019! Como último evento do ano, as medalhas foram 

entregues em dezembro, encerrando assim o período de vigência da parceria. 

 

DEZEMBRO:  

No mês de dezembro tivemos o encerramento de nossas atividades com um lindo 

cerimonial do “Bonenkai 2019”, realizado nas dependências do Auditório da Secretaria 

Municipal da Educação na cidade de Fraca/SP, cada atleta foi premiado através de um 

ranqueamento feito pela Kiai-Kan, onde podemos encontrar no seguinte link: 

www.kiaikanfranca.com, os dez primeiros do ranking ganharam troféus grandes e os demais 

em suas colocações posteriores ganharam troféus menores, tudo com intuito de incentivar a 

http://www.kiaikanfranca.com/


 

10 
 

participação de nossos atletas nos campeonatos futuros de 2020, e também já habitua-los 

com o sistema de rankings da CBJ e FPJ. 

E para finalizar o ano, recebemos da 12ª Delegacia da FPJUDO-MOGIANA um 

comunicado que Franca/SP através da Associação Kiai-Kan de Judô entrou para o                    

Top-10 do ano de 2019, das entidades da região. 

 

Na Formação: 

 

ABRIL 

No mês de abril as aulas foram desenvolvidas com base nos golpes básicos do judô, 

cujo objeto é relembrar os movimentos já passados aos alunos que já faziam parte do projeto 

no ano de 2018 e, se tratando de movimentos básicos, contribui para que os novos alunos 

acompanhem a turma de forma harmônica, desenvolvendo a coordenação motora, 

mobilidade e respeito aos colegas.  

As aulas tiveram como características básicas de treino, aquecimento: a primeira fase 

do treinamento que consiste em técnicas de exercícios aeróbicos, preparando a musculatura 

para o exercício propriamente dito de forma a evitar lesões.   

Técnicas de quedas, imobilização, projeção e rolamentos: segunda fase do 

treinamento, onde o objetivo principal é ensinar aos alunos a maneira correta de se 

projetarem ao solo, de forma a evitar ao máximo o risco de lesões.  

Parte Técnica do Treinamento: Consistem principalmente no ensinamento e projeção 

de golpes, sendo eles, golpes de pernas, golpes de quadril e golpes de braço. 

E a parte Prática: Aplicação dos ensinamentos, repetidamente, de forma a fixar o aprendizado 

do determinado golpe.  

Técnicas de aplicação de Handori, caracterizado como a parte de luta, onde se 

empregam todos os ensinamentos anteriores, com o objetivo de pontuar acima do seu 

adversário ou parceiro de treino. Em algumas aulas no decorrer do mês foram desenvolvido 

aquecimento recreativo, que consiste em promover a maior integração do grupo, apoiando 

sempre a ideia de conscientizar as crianças sobre a importância do trabalho em equipe e o 

respeito ao próximo.   
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MAIO: 

No mês de maio, as crianças seguiram treinando com grandes resultados, diga se de 

passagem. No primeiro momento, nas atividades internas, ou sejam, na academia, foram 

enfatizados treinos mais fortes, já visando as futuras competições, competições estas que 

aconteceram neste referido mês também. 

Tivemos um festival para todos os judocas de Franca e com a participação de cidades 

vizinhas como Restinga, Cristais Paulista, Patrocínio Paulista, Pedregulho e outras, com mais 

de 250 atletas envolvidos. O intuito foi familiarizar as crianças com o ritmo de competição 

para futuras participações, socializa-las com outras crianças da cidade e da cidade vizinha. 

Destacamos o início do projeto no Jardim Cambuí as crianças que faziam parte do 

projeto fábrica de talentos pleiteada pela Kiai-Kan em parceria com a FEAC e a Prefeitura de 

Franca/SP no condomínio Bernadino Pucci no bairro recreio Campo Belo, voltaram a treinar, 

para estes foi retomado o trabalho do ano passado, porém fazendo uma retrospectiva do que 

foi passado no ano de 2018. 

Com o início do inverno, nosso foco foi um preparo físico diferenciado e bem 

supervisionado de perto, pois entendemos que, um aquecimento maior, e alongamentos 

direcionados com estes propósitos, tornam–se menores os riscos de lesões, ocasionadas pela 

estação fria. Mais, nem por isso nos descuidamos da parte técnica, voltadas 

excepcionalmente para as técnicas de pernas e pés, ou ashi–waza para eles.  

 

JUNHO: 

Participamos do Festival Escolar de Judô realizado em Ribeirão Preto/SP no dia 16/06, 

festival esse que tinha o intuito de mostrar o lado competitivo do judô aos novos “faixas 

brancas”, iniciantes que já começaram a se familiarizar com o meio competitivo. 

Com o início do inverno, nosso foco foi um preparo físico diferenciado e bem 

supervisionado de perto, pois entendemos que, um aquecimento maior, e alongamentos 

direcionados com estes propósitos, tornam – se menores os riscos de lesões, ocasionadas 

pela estação fria. Mais, nem por isso nos descuidamos da parte técnica, voltadas 

excepcionalmente para as técnicas de pernas e pés, ou ashi –waza para eles.  

Neste mês foram usados recursos municipais para taxa de inscrição e transporte para o 

campeonato. 
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JULHO: 

No mês de julho, as crianças seguiram treinando com grandes resultados, os treinos 

começaram na medida do possível mais fortes, com aumentado e esforço de atividades físicas 

e com aplicação de golpes, sendo cobrado o vocabulário do judô. 

Com o início do inverno, nosso foco foi um preparo físico diferenciado e bem 

supervisionado de perto, pois entendemos que, um aquecimento maior, e alongamentos 

direcionados com estes propósitos, tornam – se menores os riscos de lesões, ocasionadas 

pela estação fria. Mais, nem por isso nos descuidamos da parte técnica, voltadas 

excepcionalmente para as técnicas de pernas e pés, ou ashi–waza para eles.  

Neste mês as crianças do núcleo do City Petrópolis da escola CAIC receberam kimonos 

para que as aulas tenham um rendimento máximo de 100% e os alunos de desenvolvam 

melhor na modalidade. 

Com a preparação dos jogos regionais e o recesso escolar à ausência dos alunos 

aumentaram gradualmente conforme os dias foram passando, tendo uma grande queda nas 

turmas. 

              Os kimonos que os alunos receberam foram comprados com recursos da parceria. 

 

AGOSTO: 

No mês de agosto, os alunos deram continuidade aos treinos que na medida do 

possível estão ficando mais fortes, com aumentado e esforço de atividades físicas e com 

aplicação de golpes. Está sendo cobrado no decorrer das aulas não só o vocabulário do judô, 

bem como também o boletim escolar e o caderno da escola. 

O judô é um esporte individual e mesmo sabendo dessa característica da modalidade 

é necessário que os alunos entendam que devem trabalhar em grupo, e que é essencial se 

integrar a equipe. E para isto foi passado exercícios de atividades em grupo, para que as 

mesmas já comecem a trabalhar o sentimento equipe. 

Por ser o mês dos pais a Kiai-Kan de Judô promoveu um treino e pais e filhos para unir 

mais laços, para que os pais tenham um momento com seus filhos, e quem sabe até 

reestabelecer vínculos!  

No mês os alunos da “Kiai-Kan 4” núcleo na escola Dr. Caic participaram do festival 

“Copa Educa Judô” em Morro Agudo/SP, além de um dia cheio de experiências, os alunos tem 

nos impressionado tanto pelo comportamento quanto pelo desenvolvimento notório dos 

mesmo, os judocas ficaram entre as 10 melhores entidades, alcançando o 9º Lugar geral das 
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30 agremiações que estavam no local. 

 

Para isto foi necessário efetuar a compra de Kit lanches e o pagamento de transporte para as 

crianças. 

 

SETEMBRO: 

O judô é um esporte individual e mesmo sabendo dessa característica da modalidade 

é necessário que os alunos entendam que devem trabalhar em grupo, e que é essencial se 

integrar a equipe. E para isto foi passado exercícios de atividades em grupo, para que as 

mesmas já comecem a trabalhar o sentimento equipe. 

A equipe de formação também esteve presente no desfile de 7 de setembro realizado 

pela prefeitura de municipal de Franca em comemoração à semana da independência na Av. 

Presidente Vargas. 

Neste mês tivemos uma palestra com as psicólogas formadas, Laísa e Isis, que 

abordaram com muita precisão aos nossos jovens e adolescentes o tema suicídio e depressão, 

visto que o mês de setembro é o mês de valorização a vida e que a doença vem crescendo 

silenciosamente. Junto aos alunos estavam os pais, já que é um tema que deve ser abordado 

a todos, a palestra foi bem dinâmica, com algumas brincadeiras com reflexões e com vídeos 

onde o lema principal é: “Falar é a melhor solução”. 

Os alunos dos núcleos Jd. Aeroporto e Paraty participaram no dia 21/09 da Copa 

Educa Judô em Cajuru/SP, onde muitos deles teve um dia cheio de experiência, diversão e 

muitos deles subiram ao pódio, representando o município francano.  

Os alunos do núcleo da Vila Chico Júlio (CEIJU) receberam Kimonos para melhorar a 

qualidade dos treinos e assim aumentar ainda mais o desenvolvimento dos judoquinhas. 

                Os kimonos que os alunos receberam foram comprados com recursos da parceria, 

além dos kimonos no mês de setembro foi pago o transporte para a equipe de formação 

disputar o festival supracitado. 

 

OUTUBRO: 

No mês de outubro, os alunos deram continuidade aos treinos que na medida do 

possível estão ficando mais fortes,  aumentado os esforços de atividades físicas e com 

aplicação de golpes. Fora cobrado no decorrer das aulas não só o vocabulário do judô, bem 
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como também o boletim escolar e o caderno da escola. 

Visando o mês das crianças foram trabalhadas muitas dinâmicas com os alunos, 

dinâmicas estas que trabalharam coordenação, agilidade, flexibilidade, trabalho em grupo, 

bilateralidade, entre outros. Onde todos esses itens trabalhados refletem ao judô, trazendo 

para ele habilidades competitivas. 

Neste mês também foi feito o exame de faixa para os alunos já aptos a trocar de 

faixas, para isto os alunos passaram por um exame e muitos foram aprovados, o que nos 

mostra um feedback das metas qualitativas alcançadas gradualmente. 

Os alunos dos núcleos Jd. Leporace participaram no dia 07/10, receberam Kimonos 

para melhorar a qualidade dos treinos e assim aumentar ainda mais o desenvolvimento dos 

judoquinhas. 

                Atendendo ao pedido da Secretaria de Esportes e a FEAC, iniciamos as aulas no CEU 

das Artes demos. Os kimonos que os alunos receberam foram comprados com recursos da 

parceria.  

 

NOVEMBRO: 

No mês de novembro, os alunos deram continuidade aos treinos que na medida do 

possível estão ficando mais fortes, com aumentado e esforço de atividades físicas e com 

aplicação de golpes.  

No mês de novembro a equipe de formação participou da Copa Luiz Antônio realizado 

na cidade de Luiz Antônio/SP, onde a entidade ficou em 2º Lugar Geral na competição. 

Tivemos também o IV Open de Encerramento Mogiana realizado na cidade de 

Ribeirão Preto/SP, onde a Associação Kiai-Kan de Judô junto a FEAC e a Prefeitura Municipal 

de Franca/SP sagrou-se CAMPEÃ geral da última competição da FPJ (Federação Paulista de 

Judô). Os atletas francanos somaram 137 pontos com 89 atletas. 

E para finalizar com chave de ouro a Associação no dia 26 de novembro realizou nas 

dependências do Hotel Dan Inn o Cerimonial de Outorga de Faixas 2019 esteve presente 

ilustríssimas autoridades do município, entre eles o secretário de esporte arte lazer e cultura 

Sr. Elson Bonifácio conhecido como “Boni”, o Sr. Thales Nunes representando o Sr. Marlon 

Centeno presidente da FEAC – Fundação Esporte Arte Cultura e o Sr. Marcos Silva 

representando o diretor de esportes Sr. Claudio Oda. O evento celebrou o empenho, respeito, 

disciplina e amizade que unem os nossos alunos, além da conquista de uma nova etapa na 

aprendizagem judoistica. 
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Neste mês foi usado os recursos da parceria para adquirir os Kit Lanches, pagamento de 

transporte e taxa de inscrição para os alunos participarem do campeonato. A Kiai-Kan 

também realizou a compra de medalhas para premiar toda a equipe de formação pelo 

brilhante ano de 2019! Como último evento do ano, as medalhas foram entregues em 

dezembro, encerrando assim o período de vigência da parceria. 

 

 

DEZEMBRO: 

No mês de dezembro enfrentamos a realidade da perda gradual dos alunos a mediada 

que os dias foram passando concernentes as férias escolares e as datas comemorativas do fim 

do ano.  

Durante as aulas foram passados exercícios de recreação para as aulas tivesse ainda 

chamando a atenção daqueles que estavam conosco. 

Tivemos no mês de dezembro o Bonenkai dos alunos da formação onde cada um 

ganhou uma medalha significativa, pelo esforço e dedicação nas aluas e no rendimento 

escolar, e para incentivar cada aluno a estar novamente no projeto no ano de 2020. 

E para finalizar com chave de ouro a Associação no dia 14 de dezembro marcou 

presença e mostrou mais uma vez a força do judô francano no 1º Festival de Artes Marciais, 

promovido pela Secretaria de Esportes Artes Lazer e Cultura / Feac / Prefeitura Municipal de 

Franca/SP, onde contou com apresentações das modalidades de Judô, Karatê e Taekwondo, e 

muitas lutas. O Sr. Prefeito Gilson de Souza, o Sr. Secretário de Esportes Arte e Lazer e Cultura 

Elson Bonifácio e o Sensei Pedro Xavier (organizador do evento) estiveram presentes 

abrilhantando ainda mais o evento.  

E para finalizar o ano, recebemos da 12ª Delegacia da FPJUDO-MOGIANA um 

comunicado que Franca/SP através da Associação Kiai-Kan de Judô entrou p ara o                    

Top-10 do ano de 2019, das entidades da região. 

 

 

Alcances dos objetivos: 

Descrição da Meta (Objetivo Específico)           

Qualitativas  

Alcance 

• Representar dignamente a cidade 

de Franca, tanto Prefeitura 

Municipal quanto FEAC 

75 judocas filiados à Federação Paulista de Judô 

e a Confederação Paulista de Judô registrado 
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(Fundação de Esportes, Arte e 

Cultura) em todo o território 

nacional através de competições 

Indicador: filiar Federação 

Paulista de Judô (FPJ)  

                        Filiar  Confederação 

Brasileira de Judô (CBJ); 

pela Associação Kiai-Kan de Judô no ano de 2019. 

• Participar de torneios amistosos 

com a equipe de formação 

desportiva para incentivar os 

mais jovens, visto que uma 

equipe será o espelho da outra; 

No mês de abril a equipe de formação participou 

da Copa Ipanema realizada em Ribeirão Preto, 

visto que as crianças estavam retornando as 

aulas e sendo preparadas para futuros 

campeonatos. 

 

No mês de maio a equipe de formação e 

rendimento participou da Copa Gauíra realizada 

em Guaíra/Sp. 

No mês de junho a equipe de formação 

participou do Festival Escolar de Judô realizado 

em Ribeirão Preto/Sp no dia 16/06. 

No mês de julho a equipe de formação não 

participou de nenhum festival. 

No mês de agosto a equipe de formação 

participou do festival “Copa Educa Judô” no dia 

17/08 realizada na cidade de Morro Agudo/Sp a 

equipe da “Kiai-Kan 4” na escola DR CAIC foi em 

seu primeiro campeonato e alcançaram o 9º 

Lugar geral entre as 30 agremiações presentes. 

No mês de setembro a equipe de formação do 

participou do festival “Copa Educa Judô” no dia 

21/09 realizada na cidade de Cajuru/Sp. 

No mês de outubro a Associação Kiai-Kan 

participou da Copa Kazoku de judô que que foi 

realizada no dia 26/10 na cidade de Cristais 
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Paulista. 

No mês de novembro a Associação Kiai-Kan 

participou da Copa Luiz Antônio de judô que foi 

realizado em Luiz Antônio/Sp no dia 09/11. 

E também participou no dia 23/11 do VI Open de 

Encerramento Mogiana de Judô em Ribeirão 

Preto/Sp. 

No mês de dezembro a Associação Kiai-Kan 

participou do 1º Festival de Artes Marciais na 

cidade de Franca/SP no dia 14/12. 

 

• Participar de Jogos escolares, 

Jogos Regionais e Jogos Abertos, 

com o dever de obter bons 

resultados para a cidade; 

No mês de maio tivemos a equipe de rendimento 

participando da fase regional da 36ª Edição dos 

Jogos Abertos da Juventude, onde todos que 

representaram Franca foram Campões. 

No mês de junho tivemos a equipe de 

rendimento participando da fase final da 36ª 

Edição dos Jogos Abertos da Juventude. 

No mês de julho tivemos a equipe de rendimento 

participando da fase final da 36ª Edição dos 

Jogos Abertos da Juventude, sendo a equipe 

feminina campeã, e a equipe masculina vice-

campeã. 

No mês de setembro a equipe de rendimento 

participou dos jogos Escolares, agora conhecido 

com Campeonato Paulista Estudantil. 

No mês de novembro os judocas participaram da 

83ª Edição dos Jogos Abertos do Interior do 

Estado de São Paulo. 

• Manter e aumentar a presença 

massiva nos pódios das 

competições paulistas. 

Resultados:  

Camp. Paulista Estadual sub15/18/21 e SR:                        

Junya Oliveira (sub 21 -63) – 3ª Colocada                     

Keyla Dias (-70) - Campeã Sênior                              
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Lorena Araújo (sub21 -48) – Campeã                               

Maria Victoria (sub15 +78 - 3ª colocada                      

Rodrigo Riatto (+55) sendo o destaque lutando 

em duas classes diferentes sub18 sendo vice 

campeão e sub21 sagrando-se a 3º Colocado                                        

Sarah Chaves - Campeã Sênior (+78) 

 

Camp. Paulista fase Regional Sub09 11 e 13:             

Breno Fernandes De Souza – Vice-Campeão 

sub13    David Henrique Pereira Silva – Campeão 

sub13                Diego De Paula Souza – 3º 

Colocado sub13                 Deoclécio Alvarenga 

Soares – Vice-Campeão sub13          Diogo 

Messias Fernandes De Souza – Campeão sub13         

Joshua Davi Palmeira de Oliveira – Vice-Campeão 

sub11            Kaua Carrijo De Souza Quintanilha – 

Campeão sub13        Maria Eduarda Pizzo – 3ª 

Colocada sub13                      Murillo Andrade – 

Vice-Campeão sub09                        Miguel Pereira 

Borges – 3º Colocado sub11                                            

Nycolas Gabriel Oliveira – 3º Colocado sub13 

 

Copa Ajinomoto open São Paulo:                                    
Ygor de Souza (Sub18 -66kg) – 3º Colocado                         
Keyla Dias (Sênior -70kg) – 3ª Colocada                      
Maria Victoria (Sub15 +78) – Vice-Campeã                   
Ryaan Carrijo (Sub18 -73kg) – 3º Colocado 
 
 
No mês de maio a equipe participou de 5 

campeonatos fazendo presença nos pódios e 

mostrando o judô Francano.  

Resultados:  

Campeonato Paulista Final Sub18:                        

Rodrigo Riatto Serafim Jr – Participação                                        

Ryaan Carrijo de Souza Quintanilha – 

Participação                                                                                 
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Ygor Souza da Silva – Participação                                         

 

Jogos da Juventude:                                                        

Sophia Oliveira Campeã +78kg e Absoluto                  

Lorena Araújo Campeã -52kg                                       

Junya Oliveira Campeã -63kg                                                  

Rodrigo Riatto Campeão -55kg                                       

Ygor de Souza Campeão -66kg                                                        

Danna Ashley Campeã -57kg                                            

Ryaan Quintanilha -73kg e Absoluto Campeão. 

 

Camp. Paulista fase Estadual sub 09 11 e 13:                                      
Diogo Messias Fernandes De Souza - Campeão 
Kaua Carrijo De Souza Quintanilha - Campeão 
Maria Eduarda Pizzo – 3ª Colocada 
Murillo Andrade – Campeão  
 
 
Copa Gaíra:  
Breno Fernandes | Sub13 - Campeão 

Caio Maximiano  | Sub13 – Vice-Campeão 

Eduardo Carrijo | Sub15 – 3º Colocado 

Gabriel Faria | Sub11 - Vice-Campeão 

Isaac Donini  | Sub13 - Vice-Campeão 

Jennifer Dayene | Sub13 - 3º Colocado 

João Gabriel Stefani | Sub13 - 3º Colocado 

João Vitor Macedo | Sub18 - 3º Colocado 

Joshua Davi | Sub11 - Vice-Campeão 

Katarine Rosa | Sub13 - Vice-Campeão 

Kaua Carrijo | Sub13 - Campeão 

Kauan Palmeira | Sub15 – 3º Colocado 

Keyla Dias | Sênior  - Campeã 

Keyla Dias | Absoluto - 3º Colocado 

Khauan Vicente | Sub11 - 3º Colocado 

Lazaro Macedo | Absoluto - 8º Colocado 

Lazaro Macedo | Sênior Pesado - 5º Colocado 

Lazaro Macedo | Sub21 Pesado - 3º Colocado 

Luana Alexandre | Sub21 - 3º Colocado 

Manuela Masini | Sub13 - 3º Colocado 
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Maria Eduarda Pizzo | Sub11 - Campeã 

Maria Victória | Sub15 – Vice-Campeã 

Maria Victória | Sub18 - 3º Colocado 

Miguel Borges | Sub11 - 3º Colocado 

Murillo Enrique | Sub13 - 3º Colocado 

Nicolas Gabriel | Sub13 - 3º Colocado 

Pedro Afonso | Sub15 – Vice-Campeão 

Plinio Campos | Sub15 - Vice-Campeão 

Plinio Campos | Sub18 - Vice-Campeão 

Rian Santos | Sub18 - Vice-Campeão 

Ryaan Carrijo | Absoluto - 3º Colocado 

Ryaan Carrijo | Sub18 - Campeão 

Ryaan Carrijo | Sub21 - Campeão 

Sophia Oliveira | Absoluto – 10º Colocada 

Sophia Oliveira | Sub18 - 3º Colocado 

Sophia Oliveira | Sub21 - Participação 

Victor Hugo P. | Sub09 - 3º Colocado 

Vitoria Maria |Sub18 - 2º Colocado 

 
No mês de junho a equipe participou de finais de  

campeonatos paulistas e medalhando alguns 

atletas se  faz a presença nos pódios e 

mostrando o judô Francano.  

Resultados:  

Campeonato Paulista Final Sub13/15:                        

Maria Victoria Souza Silva – Vice-Campeã           

Kauã Quintanilha – Participação                                     

Diogo Messias Fernandes – Participação            

Jennifer Dayene   – Participação                                

Glenda Abreu – Participação                                                   

 

Jogos da Juventude fase final:                                                        
Sophia Oliveira Campeã – Participação                                     
Junya Oliveira Campeã – Participação                                     
Rodrigo Riatto Campeão – Participação                                     
Ygor de Souza Campeão – Participação                                     
Danna Ashley Campeã – Participação                                     
Ryaan Quintanilha – Participação     
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Campeonato Paulista Final Sub21:                               
Junya Oliveira – Participação                                     
Lazaro Macedo – Participação                                     
Rodrigo Riatto – Participação                                      
 
 
Campeonato Paulista Final Sub09/11:                      
Murillo Andrade – Participação                                   
Maria Eduarda Pizzo – Participação                                     
Khauan Vicente – Participação                                     
Gabriel Garcia – Participação 
 
                                                                                           
No mês de julho tivemos a importante missão: 

Os jogos regionais onde a equipe feminina foi 

Campeã Geral e a equipe Masculina foi Vice-

Campeã geral, e ainda sim somamos pontuações 

individuais:  

EQUIPE MASCULINA: 

Rafael Lins De Magalhães – Campeão Absoluto, 

Vice campeão +100kg e vice-campeão por equipe 

Thiago Miranda - -55kg – Participação 

Ygor De Souza Silva - -66kg – Participação 

Paulo Leonardo Moreira Dos Santos Vice 

campeão -81kg e vice-campeão por equipe 

Ryaan Carrijo De Souza Quintanilha - -73kg – 

Participação e vice-campeão por equipe 

Tiago Pedro Sales Xavier – 4º Colocado Nague no 

Kata e vice-campeão por equipe 

Jhonata Mariano Souza Silva - -81kg – 

Participação 

Jefferson Teles Dos Santos - Vice-campeão por 

equipe 

Paulo Vitor Dos Reis Ribeiro - Vice-campeão por 

equipe, Participação -90kg 

Roberto Vicente Gomes – Campeão -100kg e 

vice-campeão por equipe 

Euler Santiago +100kg – Participação 

Lazaro Batista De Souza Macedo +100kg – 

Participação 
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Pedro Henrique Dos Santos Inocencio – 4º 

Colocado Nague no Kata e vice-campeão por 

equipe 

João Pedro Pereira Caretta - -60kg – Participação 

 

EQUIPE FEMININA 

Camila Karim Gonçalves Peraro 3º Colocado 

Nague no Kata 

Ana Julia Tozzetti – -44kg - 3º Colocada  

Mariane Vitorelli Silva Lopes – -48kg - Vice-

Campeã 

Sara Valença Oliveira – -52kg - Participação  

Vanessa Souza Peres - -57kg – Vice-Campeã 

Keyla Raquel Santos Dias – -63kg - 3º Colocada e 

Campeã por equipe 

Junya De Souza Oliveira – 3º Colocado Nague no 

Kata 

Laisa De Souza Oliveira – -70kg – Campeã e 

Campeã por equipe 

Pamela Vitorio Ventura – -78kg – Campeã e 

Campeã por equipe 

Sara Almeida De Souza – Campeã por equipe 

Manoela Facho Inocêncio – Campeã Absoluto e 

Campeã por equipe 

Sarah Gabriele Oliveira Chaves – +78kg – Campeã 

e Campeã por equipe 

Julyana Couto Rodrigues Rocha - Campeã por 
equipe 
 
No mês de agosto tivemos a participação da 

equipe de rendimento da Divisão Aspirante no 

Campeonato Paulista Fase Regional realizado em 

Taquaritinga/Sp no dia 10/08. Foi realizado no 

mesmo dia a Copa Taquaritinga onde parte da 

equipe de rendimento lutou, alcançando o título 

de campeões gerais. 

No mesmo dia (10/08) Os judocas da Divisão 

Especial disputaram a copa periquito de judô, 

realizado pelo Palmeiras FC, no total foram 4 

pódios: Murillo Andrade (Campeão), Maria 
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Victoria Souza (Campeã), Rodrigo Riatto (Vice-

Campeão) e Ryaan Quintanilha (Campeão). 

Classificação Camp. Paulista fase Regional 

Aspirante:   

Marianne Vitoreli Silva Lopes – Campeã – AD -

48Kg 

Vitoria Maria Matos – 3ª Colocada – Sub18 -63kg 

Yasmyn Gabriela Braga Alves – 3ª Colocada – 

Sub18 +70Kg 

Kauã Gonzaga Rodrigues – 3º Colocado – Sub18 -

60Kg 

Plinio Campos Cintra – Campeão – Sub15 – 55Kg 

Luan Toledo Terencio – 3º Colocado – Sub15 

+60Kg 

João Vitor de Souza Macedo – Campeão – Sub18 

-66Kg 

João Pedro Pereira Caretta – Vice-Campeão – 

Sub18 -73Kg 

Ricardo Terencio – AD +100Kg 
 
No mês de setembro tivemos o JEESP  
Campeonato Paulista Estudantil - JEESP (Jogos 
Escolares do Estado de São Paulo) 
 
Ryaan Carrijo que se sagrou Vice-Campeão da 
Chave -73Kg 
Ygor de Souza - participação 
Maria Victoria Silva - participação 
Vitoria Maria - participação 
Plinio Cintra - participação 
Sophia Simões - participação 
Rodrigo Riatto – participação 
 
No mês de outubro a equipe foi representada 
por Plinio Cintra e Vitoria Matos no Campeonato 
Paulista Aspirante Fase Final. 
 
A Equipe participou do VI Open de Encerramento 

Mogiana de Judô (último evento do ano 

promovido pela FPJ e a 12ª Delegacia de Judô 

Mogiana). 
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Nas datas do dia 14 a 17 do mês de 

novembro a equipe teve a missão de vestir a 

camisa do time francano e disputar a 83ª Edição 

dos Jogos Abertos do Interior neste ano realizado 

em Marilia/Sp. Na modalidade individual tivemos 

o atleta Ygor de Souza que retornou para 

Franca/Sp com a medalha de 3º Lugar.  

Nos Jogos a Equipe Feminina Classificou-

se em 5º Lugar e a Masculina em 8º lugar sendo 

composta respectivamente por estes: 

• Equipe Feminina: 
(-48kg) Marianne Vitoreli 

(-52kg) Mariana Mamede 

(-57kg) Vanessa Peres  

(-63kg) Keyla Dias  

(-70kg) Laisa Ferreira 

(-78kg) Julyanna Rocha 

(+78kg) Sarah Chaves 

Absoluto: Sarah Chaves 

Equipe: Laisa Ferreira, Manoela 

Inocêncio, Keyla Dias, Sarah Chaves, Sara 

Almeida, Julyanna Rocha e Vanessa Peres. 

Apresentação de Kata: Junya Oliveira e 

Mariana Mamede 

• Equipe Masculina: 
(-66kg) Ygor de Souza – 3º Colocado 

(-73kg) Ryaan Carrijo 

(-81kg) Jhonata Mariano  

(-90kg) Jefferson Telles 

(+100kg) Lazaro Macedo 

Absoluto: Lazaro Macedo 

Equipe: Jhonata Mariano, Leonardo 

Cremonezzi, Jefferson Telles, Ygor de 

Souza, Ryaan Carrijo e Pedro Inocêncio.  

Não houve competições no mês de dezembro. 

• Ter 50 atletas integrantes da 

equipe de rendimento, 

Hoje temos 75 atletas participantes da equipe 
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representando a cidade em 

diversas categorias; 

que representa o município de Franca/SP. 

• Cumprir cronograma de 

treinamentos estabelecidos para 

o ano de 2019, com atividades 

diárias durante o período de 

vigência da parceria. 

As rotinas estabelecidas no plano de trabalho 

estão sendo seguidas à risca, tendo seus treinos 

diários todas Segundas, Quartas e Sextas das 15h 

ás 17:30h e Segundas e Quartas das 20h00 ás 

22h00. 

• Estar presente em, pelo menos 

oito (8) competições oficiais 

realizadas pela Secretaria de 

Esportes do Estado de São Paulo 

e Federação Paulista de Judô, 

conforme calendário 

disponibilizado no item 7.3 e os 

oficiais anexados a este plano. 

A equipe de rendimento participou das seguintes 

competições no ano de 2019: 

1 Estadual Interior 
2 Brasileiro Região V 
3 Paulista fase regional sub11 e 13 
4 Copa Ipanema 
5 Open Ajinomoto São Paulo 
6 Jogos da Juventude – Regional 
7 Jogos da Juventude – Final 
8 Paulista fase estadual sub11 e 13 
9 Paulista fase final sub18 

10 Educa Judô Sertãozinho 
11 Copa Guairá 
12 III Open São Paulo Aspirante 
13 Paulista Final sub13 e sub15 
14 Paulista Final sub21 
15 Paulista fase final sub 09 e 11 
16 Copa Nacional OAB 
17 Jogos Regionais  
18 Campeonato Paulista Estudantil (Jogos 

Escolares) 
19 Copa Taquaritinga 
20 Paulista Regional Aspirante 
21 Copa Palmeira 
22 Paulista por Faixas 
23 Jogos Abertos do Interior 
24 Paulista Fase Final Aspirante 
25 Seletiva Nacional sub18 
26 Seletiva Nacional sub21 
27 Copa Kazoku 
28 Open de Encerramento Mogiana  

• Levar a prática do judô a cada vez 

mais crianças e adolescentes, 

atingindo um grande público que 

possibilite a busca por novos 

Para realizar esta divulgação existe o marketing 

feito através de nossa página no facebook, 

Instagram e no site da nossa da entidade, fora 

isto tivemos também os professores que 
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talentos a serem futuramente 

aproveitados na equipe de 

rendimento; 

Indicador: realizando divulgação 

em escolas e informativos  

 

passaram nas escolas municipais e divulgaram 

sobre o projeto. 

 

Facebook: Equipe de Judô Kiai-Kan  

Instagram: @kiaikanfranca 

Site: www.kiaikanfranca.com 

 

• Oferecer condições adequadas 

para a prática esportiva 

educacional de qualidade; 

Indicador: local especifico tatame 

adequado e amplo  

Todos os núcleos desta entidade já têm um 

tatame para realização das atividades. 

• Formar não apenas futuros 

atletas, mas cidadãos 

disciplinados, respeitosos e 

conscientes de sua atuação tanto 

em sua comunidade quanto na 

cidade; 

Indicador: o judô busca respeito 

mútuo quando utilizamos 

pessoas para usarmos nos 

treinos assim formamos pessoas 

(palestras) 

No mês de setembro tivemos uma 

palestra com as psicólogas formadas, Laisa e Isis, 

que abordaram com muita precisão aos nossos 

atletas o tema suicídio e depressão, visto que o 

mês de setembro é o mês de valorização a vida e 

que a doença vem crescendo silenciosamente. 

Junto aos atletas estavam os pais, já que é um 

tema que deve ser abordado a todos, a palestra 

foi bem dinâmica, com algumas brincadeiras com 

reflexões e com vídeos onde o lema principal é: 

“Falar é a melhor solução”. 

 

 

• Melhorar o desempenho motor 

dos alunos diretos, bem como 

seu autocontrole; 

       Indicador: exercícios de 

coordenação motora a luta exige alto 

controle  

Para um desempenho melhor do autocontrole 

foi passado exercícios de bilateralidade e 

coordenação motora durante os treinos diários.  

• Estimular os alunos a ter 

responsabilidade no 

Buscando que os alunos não sejam apenas 

talentos no esporte e sim cidadãos do bem, a 
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cumprimento das obrigações 

referentes às aulas da 

modalidade, como frequência, 

asseio e cumprimento de 

horários; 

Indicador: 03 faltas perde a vaga , 

professor olha higiene pessoal, 

atraso de 05 minutos autorizado  

Kiai-Kan busca comprometimento com as aulas, 

e com a escola que foi cobrado o caderno dos 

alunos e boletim.  

 

 

 

 

 

• Difundir a filosofia e sabedoria do 

esporte que prega, acima de 

tudo, a não violência; 

Indicador: judô é um esporte que 

utiliza pessoas seres humanos, a 

filosofia oriental pressa o respeito 

o aluno que utilizar do judô fora 

do tatame será suspenso das 

aulas.  

Nossa entidade prega aos alunos a disciplina e o 

respeito, não permitindo assim que os alunos 

utilizem suas técnicas para atacar pessoas foram 

do tatame, não ocorrendo assim nenhum 

incidente de agressão fora dos tatames dos 

alunos, o que não geral nenhuma suspensão dos 

mesmos.  

• Participar de torneios amistosos 

no estilo festival para o incentivo 

à prática competitiva saudável; 

Indicador: federação paulista e 

outros parceiros que realizam 

eventos  

A equipe de formação participou das seguintes 

competições no ano de 2019: 

1 Copa Kiai-Kan de Judô 
2 Festival Escolar em RP/SP 
3 Educa Judô Morro Agudo/Sp 
4 Educa Judô Cajuru/Sp 
5 Copa Luiz Antônio  
6 Open de Encerramento – RP/SP 
7 Festival de Artes Marciais em Franca/Sp 

 

• Incentivar a equipe de formação 

desportiva com o oferecimento 

de experiência,  

Indicador: levar a equipe de 

rendimento para treinar junto 

com a formação desportiva, 

oferecendo palestras de como foi 

Treino aconteceu em julho antes dos jogos 

regionais, os atletas de nível internacional e 

nacional e das categorias estaduais contaram 

suas experiências para os alunos de formação, 

com intuito de fomentar o desejo competitivo 

dentro deles. 
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sua trajetória até o rendimento  

• Realizar eventos esportivos na 

cidade para promover a 

modalidade e seus parceiros; 

         Indicador: bonenkay melhores do 

ano.  

No mês de dezembro tivemos o 

encerramento de nossas atividades com um 

lindo cerimonial do “Bonenkai 2019”, realizado 

nas dependências do Auditório da Secretaria 

Municipal da Educação na cidade de Fraca/Sp, 

cada atleta foi premiado através de um 

ranqueamento feito pela Kiai-Kan, onde 

podemos encontrar no seguinte link: 

www.kiaikanfranca.com, os dez primeiros do 

ranking ganharam troféus grandes e os demais 

em suas colocações posteriores ganharam 

troféus menores, tudo com intuito de incentivar 

a participação de nossos atletas nos 

campeonatos futuros de 2020, e também já 

habitua-los com o sistema de rankings da CBJ e 

FPJ. 

Tivemos no mês de dezembro o 

Bonenkai dos alunos da formação onde cada um 

ganhou uma medalha significativa, pelo esforço e 

dedicação nas aluas e no rendimento escolar, e 

para incentivar cada aluno a estar novamente no 

projeto no ano de 2020. 

 

 

Descrição da Meta (Objetivo Específico)              

Quantitativas  

Alcance 

• Ter 50 atletas integrantes da equipe 

de rendimento, representando a 

cidade em diversas categorias; 

Iniciamos o ano de 2019 com 65 atletas já 

batendo a meta proposta, e encerramos o 

mesmo com o numero de 75 judocas filiados à 

Federação Paulista de Judô e a Confederação 

Paulista de Judô registrado pela Associação 

Kiai-Kan de Judô no ano de 2019. 

• Núcleo bairro Santos Dumont 

 

Iniciamos o ano de 2019 com 114 alunos 

matriculados na sede, já batendo a meta 

http://www.kiaikanfranca.com/
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Número de alunos: 

aproximadamente: 90 

proposta, claro que ao longo do ano perdemos 

alguns alunos, porem, encerramos o ano com 

o numero de 104 alunos atendidos no bairro 

Santos Dumont nas turmas de Segundas e 

Quartas-Feiras das 18h00h ás 19h00 e 19h00 

as 20h00. 

• Núcleo Jd. Aeroporto 

 

Número de alunos: 

aproximadamente: 80 

Iniciamos o ano de 2019 com 50 alunos 

matriculados, não conseguindo cumprir a 

meta proposta, ao longo do ano a Kiai-Kan 

junto os professores fizeram divulgações com 

intuito de bater a meta, e encerramos o ano 

com o numero de 82 alunos atendidos no 

núcleo do Jd. Aeroporto nas turmas de Terças 

e Quintas-Feiras das 18h00 ás 19h00, 19h00 ás 

20h00 e 20h00 ás 21h30. 

• Núcleo Jd. Paraty 

 

Número de alunos: 

aproximadamente: 70 

Iniciamos o ano de 2019 com 27 alunos 

matriculados, não conseguindo cumprir a 

meta proposta, ao longo do ano a Kiai-Kan 

junto os professores fizeram divulgações com 

intuito de bater a meta, e encerramos o ano 

com o numero de 50 alunos atendidos no Jd. 

Paraty nas turmas de Segundas e Quartas-

Feiras das 18h00h ás 19h00 e 19h00 as 20h00. 

• Núcleo Vila Chico Júlio 

 

Número de alunos: 

aproximadamente: 80 

Iniciamos o ano de 2019 com 25 alunos 

matriculados, não conseguindo cumprir a 

meta proposta, ao longo do ano a Kiai-Kan 

junto os professores fizeram divulgações com 

intuito de bater a meta, e encerramos o ano 

com o numero de 60 alunos atendidos Na Vila 

Chico Júlio nas turmas de Segundas e Quartas-

Feiras. 

• Núcleo Jd. City Petrópolis 

 

Número de alunos: 

aproximadamente: 70 

Iniciamos o ano de 2019 com 95 alunos 

matriculados, já batendo a meta proposta, 

claro que ao longo do ano perdemos alguns 

alunos, porem, encerramos o ano com o 

numero de 86 alunos atendidos no núcleo do 

Jd. City Petrópolis nas turmas de Terças e 
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Quintas-Feiras 

• Núcleo Jd. Leporace 

 

Número de alunos: 

aproximadamente: 50 

Iniciamos o projeto com 59 alunos 

matriculados, já batendo a meta, e 

encerramos o ano com o numero de 63 alunos 

atendidos no núcleo do Jd. Leporace nas 

turmas de Segundas e Quartas-feiras. 

Está prevista a participação da equipe de 

formação em seis eventos previstos para 

todo o ano de 2019. 

DATA EVENTO LOCAL 

1º semestre  Festival sicoob 

cecremef  

Usina de 

estreito  

1º semestre Festival  Ribeirão 

Preto – 

SP 

1º semestre  25ª Copa 

Ipanema Clube 

Ribeirão 

Preto – 

SP 

2º semestre  5º Open de 

Encerramento 

Ribeirão 

Preto – 

SP 

2º semestre  Festival   A definir  

2º semestre Festival  A definir  

15 a 

17/12/2019 

Bonenkay 

Melhores do 

Ano 

Franca – 

SP 

 

A equipe de formação participou das 

seguintes competições no ano de 2019: 

 

1 Copa Kiai-Kan de Judô – Franca/SP 
2 Festival Escolar em RP/SP 
3 Educa Judô Morro Agudo/Sp 
4 Educa Judô Cajuru/Sp 
5 Copa Luiz Antônio – Luiz Antonio/SP 
6 Open de Encerramento – RP/SP 
7 Festival de Artes Marciais em 

Franca/Sp 
 

 

Meta alcançada, população beneficiada e descrição do alcance social por meio de 

indicadores comparativos entre as situações anteriores, durante e posterior à implantação 

do projeto; 
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• Metas Alcançadas 
 

No rendimento: 

Como supracitado, todas as metas propostas foram atingidas fazendo que a Kiai-Kan 

alcançasse seu objetivo de formar atletas que fossem capazes de representar a cidade de 

Franca nos Jogos Regionais e Abertos, e em sucessivas competições desde o âmbito 

regional até o internacional. Para isto foi necessária uma progressão continuada dos 

projetos celebrados com o poder publico em outros anos vigentes, dando uma 

continuação na “lapidação” do diamante. Ainda, para que pudéssemos atingir com tanta 

eficácia, foram pagas as anuidades individuais de alguns atletas para que os mesmos 

defendessem o município nas competições. 

Em geral a Kiai-Kan fez seu papel de avaliar e preparar os atletas e a equipe para a 

otimização de seu desempenho esportivo, cumprindo todas as metas propostas. 

 

Na formação: 

Como citado em to picos anteriores as metas propostas para equipe de formaça o tambe m 

foram alcançadas e cumpridas, o objetivo maior era utilizar o esporte como ferramenta 

eficaz, capaz de intervir no desenvolvimento humano de crianças e adolescentes, atrave s 

do oferecimento de aulas de judo  educacional. Alcançando 3 a mbitos: Esportivo, 

Educacional e trabalhando tambe m o exercí cio da cidadania. 

No meio esportivo, preparamos os alunos em festivais de judo , com intuito que o mesmo 

familiarize com o meio competitivo e posteriormente tome lugar nas equipes de 

rendimento. 

No meio educacional, a Kiai-Kan tambe m cobra dos mesmos que tenham disciplina na 

escola, cobrando assim como crite rio para trocar de faixa e ate  manter sua vaga, o boletim 

escolar. 

Na Cidadania, o judo  e  uma arma eficaz para ajudar muitos pais na educaça o de seus 

filhos e disciplina-los, seus me todos filoso ficos transforma as crianças em cidada os de 

bem. 

 

• Populaça o Beneficiada:  

 

No Rendimento: 

 

Foram jovens de ambos os sexos, que ja  fizeram parte da iniciaça o no esporte e ter pelo 

menos 11 anos, faixa para a qual ja  existem campeonatos classificato rios. 

De acordo com a idade, os atletas sa o divididos nas seguintes categorias: 

A) INFANTO JUVENIL (SUB 13) – 11 e 12 anos 

B) PRE  JUVENIL (SUB 15) – 13 e 14 anos 
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C) JUVENIL (SUB 18) – 15 e 17 anos 

D) JUNIOR (SUB 21) – 18 a 20 anos 

E) SE NIOR  - acima de 23 anos 

Indiretamente tambe m atendemos a s famí lias e demais pessoas ligadas aos atletas do 

rendimento, que participam de forma indireta dos treinamentos, competiço es, eventos e 

campeonatos dos quais participam como representantes da cidade de Franca no esporte. 

 

Na Formaça o: 

O pu blico alvo direto sa o crianças, adolescentes e jovens de ambos os sexos, maiores de 4 

anos de idade.  

De acordo com a idade, o pu blico e  dividido nas seguintes categorias: 

A) MIRIM (SUB 9) – 7 e 8 anos 

B) INFANTIL (SUB 11) – 9 e 10 anos 

C) INFANTO JUVENIL (SUB 13) – 11 e 12 anos 

D) PRE  JUVENIL (SUB 15) – 13 e 14 anos 

E) JUVENIL (SUB 18) – 15 e 17 anos 

F) JUNIOR (SUB 21) – 18 a 20 anos 

G) SE NIOR  - acima de 23 anos 

 

De forma indireta tambe m foram atingidos e englobados pelos objetivos deste plano as 

famí lias e demais pessoas ligadas aos alunos da formaça o, que participam de forma 

indireta dos treinamentos, competiço es, eventos e campeonatos desenvolvidos e 

atendidos pela Associaça o Kiai-Kan. O apoio dos familiares, amigos e comunidade 

tambe m e  de suma importa ncia para os atletas em formaça o, para maior dedicaça o aos 

treinamentos e foco na persecuça o de objetivos, seja o exame para troca de faixa ou a 

vito ria em alguma disputa.  

O esporte e  capaz de transformar histo rias e mudar destinos. O ensino do judo  enquanto 

arte marcial e filosofia trabalha o indiví duo por meio da educaça o e da disciplina. Atrave s 

do trabalho da Associaça o Kiai-Kan a pra tica tem modificado a realidade e o 

comportamento de crianças e adolescentes residentes em bairros perife ricos da cidade, 

onde o envolvimento em condutas criminosas e a marginalidade atingem a grande 

maioria dos jovens.  

Assim atendemos no ano de 2019 cinco núcleos que na maioria deles estão em bairros 

afastados do centro, bairros com uma população com renda “per capita” baixa e com 

grande vulnerabilidade social, nestes locais acontecem por media mais de 80 

atendimentos.  
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• Descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre as 
situações anteriores, durante e posterior à implantação do projeto; 

 

Antes da implantação do 

projeto: 

Durante a implantação do 

projeto: 

Posterior a implantação 

do projeto 

No rendimento:  

• Antes da implantação 
do projeto não 
tínhamos os recursos 
necessários para pagar 
a anuidade da FPJ para 
muitos atletas. 

• Sem o projeto não 
teríamos condições de 
estar em todas as 
competições que a 
equipe participou.  

 

 

 

Na formação: 

Sem a parceria o projeto 

teria dificuldades na 

execução em atender uma 

grande quantidade de 

crianças, sendo então 

limitado aos beneficiados. 

Não conseguiríamos colocar 

os núcleos em 

desenvolvimento e nem tão 

pouco ajudar em massa 

crianças, adolescentes e 

jovens no âmbito 

educacional, esportivo e 

No rendimento:  

• Com a implantação do 
projeto conseguimos 
federar muitos atletas 
com a finalidade de 
defender o município 
em eventuais 
competições. 

Com o projeto os atletas 

puderem marcar presença 

em todos os campeonatos 

e pódios do calendário de 

2019.  

 

Na formação: 

Com o projeto em 

execução conseguimos 

dar continuidade no 

trabalho de outros 

projetos pleiteados pela 

Kiai-Kan, usando o 

esporte como arma eficaz 

para atender crianças, 

adolescentes e jovens de 

renda “per capta” baixa e 

de periferias onde a 

No rendimento:  

• O projeto findou no 
fim do ano, na época 
em que a validade da 
anuidade se finda 
também, e acabam-se 
os campeonatos desde 
aí voltamos a situação 
anterior, antes da 
implantação do 
projeto. 

 

 

 

Na formação: 

Sem o projeto a Kiai-kan 

volta a ser limitada não 

conseguindo alcançar a 

todas as crianças, como por 

exemplo os núcleos dos 

bairros periféricos. 
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nem na cidadania. 

 

marginalidade é alta.   

 

 

Localização do projeto e montante de recursos aplicados: 

No rendimento:  

As atividades do projeto ocorreram regularmente na sede da Kiai-Kan de segunda à sexta-feira, nos 

períodos da tarde e noite.  

LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

1 –‘SEDE’ ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

A) NOME DO LOCAL  

ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

B) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA, ALAMEDA, ETC) 

PADRE CONRADO 

C) Nº. 

605 

D) BAIRRO 

VILA SANTOS DUMONT 

E) FONE 

1634094448 
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GRADE HORÁRIA 

CATEGORIA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
Fí sico  13h30 as 

14h30  
 13h30 as 

14h30 
13h30 as 
14h30 

Sub 11, 13, 15, 
18 e acima 

14h20 a s 
17h30 

 14h30 a s 17h30  15h a s 
17h30 

Sub 11, 13, 15, 
18 e acima 

20h as 22h  20h as 22h   

 

 

Na formaça o: 

As atividades do projeto ocorreram regularmente na sede da Kiai-Kan e em seus núcleos de segunda 

à quinta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite.  

 

LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

1 –‘SEDE’ ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

A) NOME DO LOCAL E O QUE SERA  DESENVOLVIDO 

ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

B) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA, ALAMEDA, ETC) 

PADRE CONRADO 

C) Nº. 

605 

D) BAIRRO 

VILA SANTOS DUMONT 

E) FONE 

1634094448 

 

2 – ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 1 

A) CENTRO COMUNITA RIO JARDIM AEROPORTO II 

B) RUA JOSE  NASCIMENTO VILHENA 

C) 1465 D) JARDIM AEROPORTO II E) FRANCA-SP 

 

2 – ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 2 
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A) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇA O BA SICA “PROFESSORA MARIA ANTONIA STEVANATO REIS” 

B) RUA AMAURY RANGEL 

C) 5880 D) JARDIM PARATY E) FRANCA-SP 

 

3 – ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 3 

A) CENTRO ESPORTIVO INFANTO JUVENIL  

B) ANTONIO BERNARDES PINTO  

C) 3366 C) 3366 C) 3366 

 

4 – ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 4 

A) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇA O BA SICA “DR. VALERIANO GOMES NASCIMENTO CAIC” 

B) RUA JOSE  GIANESELA 

C) 581 D) CITY PETROPOLIS E) FRANCA-SP 

 

5 – ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 5 

A) “CEU DAS ARTES” - LEPORACE 

B) AV. DR. ABRAHÃO BRICKMANN 

C) 551 D) LEPORACE E) FRANCA-SP 

 

GRADE HORÁRIA 

A) “Sede” Kiai-Kan (R. Padre Conrado) 

PERI ODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
 
NOITE 

18h a s 19h  18h a s 19h   
     

19h a s 20h  19h a s 20h   
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20h a s 21h  20h a s 21h   
21h a s 22 
horas 

 21h a s 22 
horas 

  

 

 

B) Kiai-Kan1 (Jd. Aeroporto) 

PERI ODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 
 
NOITE 

 18h a s 19h  18h a s 19h 
 19h a s 20h  19h a s 20h 
 20h a s 21h  20h a s 21h 
 21h as 22 h   21h as 22 h 

 

C) Kiai-Kan2 (Jd. Paraty) 

PERI ODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 
 
NOITE 

18h a s 19h  18h a s 19h  
19h a s 20h  19h a s 20h  
20h a s 21h  20h a s 21h  
21h a s 22h  21h a s 22h  

 

D) Kiai-Kan3 (Chico Julio) 
 

PERI ODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 
MANHA  09h a s 10h  09h a s 10h  

10 a s 11h  10 a s 11h  
    

TARDE 13h a s 14h  13h a s 14h  
14h a s 15h  14h a s 15h  

    

 

D) Kiai-Kan4 (City Petro polis) 
 

PERI ODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 
MANHA   09h a s 10h  09h a s 10h 

 10 a s 11h  10 a s 11h 
    

TARDE  14h a s 15h  14h a s 15h 
 15h a s 16h  15h a s 16h 
    

 

D) Kiai-Kan5 (Chico Julio) 
 

PERI ODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 
 

NOITE 

17h30 a s 18h30  17h30 a s 18h30  
18h30 a s 19h30  18h30 a s 19h30  
19h30 a s 20h30  19h30 a s 20h30  
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• Montante dos Recursos Aplicados: 
 

Abaixo está uma cópia da planilha orçamentária de 2019, e os cronogramas de desembolso e suas 

modificações, a Associação recebeu da FEAC o valor de 170.800,00 (Cento e setenta e oitocentos mil 

reais), que foi usado conforme as planilhas orçamentárias abaixo: 

Planilha Orçamentaria: 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Item Ação Descrição das Ações Qtd Unid Duração Total Item Total Ação Convênio

Etapa I - Atividades Fim

1.1 material esportivo 

1.2 Pets 375 R$ 4,00 09 MESES 1.500,00 1.500,00

1.3 medalhas 500 R$ 2,20 09 MESES 1.100,00 1.100,00

1.4 TROFEUS 120 R$ 20,00 09 MESES 2.400,00 2.400,00

1.5 TECIDO COM LOGO MARCA 500 R$ 4,00 09 MESES 2.000,00 2.000,00

1.6 KIMONO INFANTIL 100 R$ 90,00 09 MESES 9.000,00 9.000,00

1.7 BANNER 5 R$ 500,00 09 MESES 2.500,00 2.500,00

Subtotal 19.000,00

2 TAXAS (FPJ E CBJ) 

2.1 ANUIDADDE ANUIDADE 2ª DIVISÃO 20 R$ 75,00 09 MESES 1.500,00 1.500,00

2.2 ANUIDADE ANUIDADE 1ª DIVISÃO  10 R$ 280,00 09 MESES 2.800,00 2.800,00

2.3 ANUIDADE ANUIDADE ATÉ FAIXA ROXA 10 R$ 170,00 09 MESES 1.700,00 1.700,00

2.4 TAXAS DIVERSAS TODOS OS CAMPEONATOS DA FPJ / CBJ/ outros parceiros  100 R$ 50,00 09 MESES 4.600,00 4.600,00

2.5 TAXAS DIVERSAS TODOS CAMPEONATOS F.P.J e C.B.J Sem Definição R$ 55,00 09 MESES 5.000,00 5.000,00

2.6 TRANSFERENCIA 2 R$ 1.000,00 09 MESES 2.000,00 2.000,00

Subtotal 17.600,00

3 TRANSPORTE 

3.1 ONIBUS Diamante olimpico 3 R$ 1.000,00 09 MESES 3.000,00 3.000,00

3.2 ONIBUS RENDIMENTO Sem Definição R$ 1.500,00 09 MESES 5.500,00 5.500,00

3.3 VAN RENDIMENTO Sem Definição R$ 1.000,00 09 MESES 5.000,00 5.000,00

3.4 AEREO SELETIVA NACIONAL SUB 18 Sem Definição R$ 1.000,00 09 MESES 5.000,00 5.000,00

3.5 AEREO SELETIVA NACIONAL SUB 21 Sem Definição R$ 1.000,00 09 MESES 4.000,00 4.000,00

3.6 AEREO CAMPEONATOS BRASILEIROS E OUTROS Sem Definição R$ 800,00 09 MESES 3.500,00 3.500,00

Subtotal 26.000,00

4 HOSPEDAGEM 

4.1 CAMPEONATOS PAULISTAS / COPA SP EQUIPE RENDIMENTO Sem Definição Sem Definição 09 MESES 2.000,00 2.000,00

4.2 CAMPEONATOS BRASILEIROS EQUIPE RENDIMENTO Sem Definição Sem Definição 09 MESES 2.000,00 2.000,00

4.3 SELETIVAS NACIONAL EQUIPE RENDIMENTO Sem Definição Sem Definição 09 MESES 2.000,00 2.000,00

4.4

4.5

4.6

Subtotal 6.000,00

5 ALIMENTAÇÃO 

5.1 KIT LANCHE FRUTAS,PÃO,BARRA DE CEREAL,SUCOS 100 R$ 20,00 09 MESES 2.000,00 2.000,00

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Subtotal 2.000,00

Etapa II - Despesas Administrativas

1

1.1 RECURSOS HUMANOS PROFISSIONAIS QUE EXECUTARAM O PROJETO 4 variado 09 MESES 94.800,00 94.800,00

1.2 CONTABILIDADE CONTADOR 1 R$ 600,00 09 MESES 5.400,00 5.400,00

1.3

1.4

1.6

SUB TOTAL 100.200,00

170.800,00

Franca,            02  de         ABRIL                        de         2019

Presidente da Entidade

Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros - Convênio Esportivo e Paradesportivo 2019

Planilha Orçamentária- FORMAÇÃO e RENDIMENTO 

     VALOR TOTAL DO PROJETO
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Cronograma de desembolso e suas alterações: 

 

 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª TOTAL

MATERIAL ESPORTIVO 500 15000 3500 19000

TAXAS (F.P.J) 4000 5000 2500 1500 1000 3600 17600

TRANSPORTE 8000 4000 2000 2000 2000 3000 5000 26000

HOSPEDAGEM 500 1000 500 2000 2000 6000

ALIMENTAÇÃO 500 500 1000 2000

RECURSOS HUMANOS 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 94800

CONTABILIDADE 600 600 600 600 600 600 600 600 600 5400

0

0

0

0

0

0

Recurso Municipal 13600 37950 17950 12450 15950 14450 18450 27550 12450 0 0 0 170800

                                                            Franca,            02   de         Abril                        de         2019 170800

Despesas
PARCELAS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2019 GERAL FORMAÇÃO E RENDIMENTO

Presidente da Entidade
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1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª TOTAL

MATERIAL ESPORTIVO 500 15000 3500 19000

TAXAS (F.P.J) 4000 3530 3970 1500 1000 3600 17600

TRANSPORTE 7134,74 4000 2865,26 2000 2000 3000 5000 26000

HOSPEDAGEM 500 1000 500 2000 2000 6000

ALIMENTAÇÃO 500 500 1000 2000

RECURSOS HUMANOS 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 94800

CONTABILIDADE 600 600 600 600 600 600 600 600 600 5400

0

0

0

0

0

0

Recurso Municipal 12734,74 36480 20285,26 12450 15950 14450 18450 27550 12450 0 0 0 170800

                                                            Franca,            02   de         Abril                        de         201913  maio 2019 170800

Despesas
PARCELAS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2019 GERAL FORMAÇÃO E RENDIMENTO

Presidente da Entidade
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A planilha de comparação abaixo tem o intuito de mostrar como foi utilizado o dinheiro da parceria, 

podemos ver que a Associação Kiai-Kan utilizou todos os recursos planejados. 

 

DESPESA VALOR (R$) 

Pessoal/Salários/Encargos (FGTS, INSS, 

13º, Férias) 

R$ 93.830,48 

Material Esportivo R$ 20.215,00 

Taxas (F.P.J.) R$ 16.090,00 

Transporte R$ 30.162,42 

Hospedagem R$ 2.482,10 

Alimentação R$ 2.820,00 

Contabilidade R$ 5.200,00 

Total: R$ 170.800,00 
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Avaliação de qualidade dos serviços prestados: 

 

Esta entidade realizou uma pesquisa de satisfação através do app de formulários, abaixo 

poderemos ver a satisfação dos beneficiados com o projeto: 
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Através da mesma a Kiai-Kan é capaz de avaliar os serviços prestados por ela, vimos 

que nos gráficos a uma alta quantidade de pessoas que classificam nossos professores, 

nosso método de ensino e nosso atendimento como ótimo. Posterior a isso a pesquisa 

mostra também que a Kiai-Kan foi a mais transparente possível quanto aos recursos 

recebidos sendo 98,2% de 181 pessoas que sabiam que recebíamos a verba pública,  e 

por fim os participantes votaram se indicariam o projeto para alguém o que resultou 

em 100% de sim nas resposta desta pergunta, e os mesmos votaram ainda que é de 

interesse da população que este projeto continue em vigor em 2020 continuando a 

trazer benefícios a população do município de Franca-SP. 

A pesquisa pode ser acessada através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceoSp2CPZQNDwXYt6pbgYIwPFJMS_QjJ

T0p7fxrFdyj8NmUg/viewanalytics 

 

Avaliação confrontando o projeto aprovado com o objeto executado: 

Como já mencionado anteriormente, de um modo geral a Associação Kiai-Kan 

cumpriu suas metas estabelecidas no plano de trabalho de 2019 tanto qualitativas 

quanto quantitativas. 

Nas metas quantitativas a associação conseguiu alcançar e ultrapassar os números 

planejados em crianças no projeto e também em atletas na equipe de rendimento. 

Em campeonatos os atletas participaram de todas as competições propostas. 

Participando também de Campeonatos de nível Nacional, no total foram 3 

campeonatos nacionais, que trouxe um aprendizado enorme para os atletas que 

ainda são novos. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceoSp2CPZQNDwXYt6pbgYIwPFJMS_QjJT0p7fxrFdyj8NmUg/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceoSp2CPZQNDwXYt6pbgYIwPFJMS_QjJT0p7fxrFdyj8NmUg/viewanalytics
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Detalhamento das atividades que estão sendo realizadas no atendimento ao público alvo: 

Abril: 

06/04/2019, na cidade de Cosmópolis/SP os atletas da Associação Kiai-Kan de Judô / 

FEAC / Prefeitura de Franca disputaram a fase estadual do campeonato Paulista de 

Judô 2019 sob os comandos da técnica Luzia Oliveira e Carlos Zacarias a equipe foi 

composta por Junya Oliveira (sub 21 -63) ficando com a medalha de Bronze, Keyla 

Dias (-70) sangrando-se Campeã Sênior, Lazaro Macedo (sub21 +100), Lorena Araújo 

(sub21 -48) que foi Campeã, Maria Victoria (sub15 +78) sagrou-se a 3ª colocada, 

Rodrigo Riatto (+55) sendo o destaque do dia lutando em duas categorias diferentes 

sub18 sendo vice campeão e sub21 sagrando-se a 3º Colocado, Ryaan Carrijo (-73), 

Sarah Chaves que foi Campeã Sênior (+78), Sophia Oliveira, Vanessa Souza (-57) e Ygor 

de Souza (-66). 

Para os atletas classificados a próxima etapa é em Hortolândia/SP no campeonato 

Paulista em sua fase final. 

 

12 e 13/04, aconteceu na cidade de Brusque/SC o campeonato Brasileiro de Judô 

região V, evento que contou com a participação de mais 800 atletas divididos entre os 

estados de SP, PR, SC e RS nas diversas categorias da modalidade. 

A Associação Kiai Kan de Judô / Feac / Prefeitura de Franca fez presença com duas 

atletas da equipe, Sarah Chaves foi Vice-Campeã sênior na categoria pesado, 

enquanto Maria Victoria Souza Silva foi 3ª Colocada Na classe Sub-15 superpesado 

onde participaram de embates acirradíssimos. Para a técnica Luzia Oliveira as judocas 

trazem a bagagem mais pesada do campeonato o aprendizado, dizendo que foi de 

100% o aproveitamento dessa competição tanto pelo rendimento das atletas quanto 

a experiência adquirida. 

 

27/04, nossos judocas (Associação Kiai Kan / Feac a/ Prefeitura de Franca/SP) 

participaram da Copa Ajinomoto Open São Paulo da divisão especial promovido pela 

Federação Paulista de Janeiro. Ygor de Souza (Sub18 -66kg), Keyla Dias (Sênior -70kg), 

Maria Victoria (Sub15 +78) e Ryaan Carrijo (Sub18 -73kg) conquistaram seu lugar no 

pódio, e mais uma vez, sua vaga no Campeonato Paulista Fase final, com lutas 

acirradíssimas e muita determinação. 
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28/04, os judocas da divisão aspirante sub 09, sub 11 e sub 13 da Associação Kiai Kan 

de Judô / Feac / Prefeitura de Franca, participarão do campeonato Paulista em sua 

Fase Regional e da 25º Copa Ipanema de Judô.  

Tivemos 09 judoquinhas classificados para a fase estadual do paulista sub11 e sub13, 

foram 21 disputando a fase regional, mas somente 09 alcançaram o pódio em 

Ribeirão Preto/Sp, além de disputarem o Campeonato Paulista Fase Regional lutaram 

com muita garra a 25º Edição da Copa Ipanema conquistando o 4º Lugar Geral na 

contagem de pontos! 

 

Maio: 

04/04, foi a final do campeonato Paulista Fase Final Sub 18, e os judocas Ygor de 

Souza (-66kg), Ryaan Carrijo (-73kg) e Rodrigo Riatto (-55kg) da Associação Kiai Kan de 

Judô / Feac / Prefeitura de Franca, subiram nos tatames da cidade de Hortolândia/SP 

e buscam com garra e determinação uma vaga no lugar mais alto do pódio paulista. 

 

09/05, os atletas francanos da Associação Kiai-Kan de Judô / FEAC / Prefeitura 

Municipal de Franca/Sp, estiveram nos tatames da cidade de Pedregulho/Sp para 

conquistarem sua vaga na fase final dos 36º Jogos Abertos da Juventude, e toda a 

equipe foi campeã e estarão representando o município francano em Marília/SP em 

Junho. 

Segundo a técnica Luzia Oliveira foi 100% de aproveitamento onde obtiveram ótimos 

resultados na fase regional dos joguinhos. 

Resultados: 

Sophia Oliveira Campeã +78kg e Absoluto, Lorena Araújo Campeã -52kg, Junya 

Oliveira Campeã -63kg, Rodrigo Riatto Campeão -55kg, Ygor de Souza Campeão -66kg, 

Danna Ashley Campeã -57kg e Ryaan Quintanilha -73kg e Absoluto 

 

11/05, os judocas sub11 e sub 13 da Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / Prefeitura de 

Franca/Sp, disputaram no município de Sertãozinho/Sp a fase estadual do 

campeonato Paulista. 
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25/05, a Kiai-Kan realizou um festival de judô na cidade de Franca/Sp, onde muito dos 

integrantes das equipes de formação participaram de sua primeira “competição” afim 

de já se habituarem com o meio competitivo.  

 

26/05, os judocas classificaram em 3º Lugar Geral da competição de Guaíra/SP, no 

campeonato Takeshi Uemura, tendo dois 3º colocados na categoria absoluto, e mais 

de 30 atletas que subiram no pódio defendendo o nome do judô francano! 

 

Junho: 

01/06, a equipe de rendimento da divisão aspirante da Associação Kiai-Kan de Judô / 

Feac / Prefeitura de Franca/Sp estão em São Paulo/Sp no Clube da Penha, levando o 

nome do judô francano no 3º Open Aspirante 2019.  

 

08/06, foi a a grande final do campeonato Paulista Sub-13 e Sub-15 em São Carlos, e, 

a Kiai-Kan / Feac / Prefeitura de Franca/Sp, teve 05 judocas representando o nome do 

judô francano, Glenda Abreu (Sub-13), Jennifer Dayene (Sub-13), Diogo Messias 

(Sub13), Maria Victoria (Sub-15) e Kauã Carrijo (Sub-13) foram com garra nos tatames 

em busca do título de campeão (ã) Paulista 2019. Maria Victoria foi vice-campeã. 

 

15/06, os judocas Junya Oliveira, Rodrigo Serafim, Lazaro Macedo junto ao técnico 

Carlos Zacarias da Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / Prefeitura de Franca/Sp, 

vestiram a camisa e foram  em busca do título de campeão paulista e defender o judô 

francano na cidade de Hortolândia/Sp no campeonato Paulista em sua fase final 

sub21. 

 

29/06, os pequenos judocas Sub09 e Sub11 da Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / 

Prefeitura De Franca/Sp, estavam no campeonato Paulista fase final, na cidade de 

Vargem Grande do Sul/Sp. O judoca Murillo Andrade foi Vice-Campeão Paulista sub09 

na categoria pesado, em Vargem Grande do Sul/Sp. 
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JULHO: 

06/07 a atleta Manoela Inocêncio da Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / Prefeitura 

de Franca/Sp sangrou-se Campeã na 3ª Copa Brasil de Judô OAB/CAASP nas 

categorias peso pesado (+78kg) e absoluto (peso livre), campeonato este de nível 

nacional que reuniu atletas do Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraná, Pernambuco, 

Distrito Federal, entre outros estados brasileiros. 

 

22-23/07, nessa data aconteceu 63º Edição dos Jogos Regionais em Franca/Sp, a 

equipe de judô feminina do município francano participou com êxito sendo por 6 anos 

campeãs invictas.  Já a equipe masculina foi vice-campeã. 

 

10/08, a equipe de rendimento de judô da Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / 

Prefeitura de Franca/Sp da divisão Aspirante Sub-15/18/AD esteve em 

Taquaritinga/SP no Campeonato Regional! A técnica Luzia Oliveira por motivos de 

saúde não pode comparecer, sendo substituída e representada pelos Senseis Carlos 

Zacarias e Pedro Inocêncio. 

 

17/08, os judocas da equipe de formação da Associação Kiai-Kan / Feac / Prefeitura de 

Franca/Sp estiveram no festival de judô "Copa Educa Judô" realizado na cidade de 

Morro Agudo/Sp. Sendo primeiro campeonato dos alunos do núcleo do bairro "City 

Petrópolis", mostraram muita garra e determinação, além de inúmeras medalhas os 

alunos conseguiriam ficar entre as 10 melhores entidades, alcançando o 9º lugar. 

17/08, os atletas que representaram a Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / Prefeitura 

de Franca em São Paulo/Sp foram Jhonata Mariano sub-21 -81kg, Maria Victoria sub-

15 +78kg, Murillo Andrade sub-09 -50kg, Rodrigo Riatto sub-18 - 55kg, Ryaan Carrijo 

sub-18 -73kg e Ygor Souza sub-18 -66kg. 

 

31/08, tivemos a participação do atleta Ryaan Carrijo da Associação Kiai-Kan de Judô/ 

Feac / Prefeitura de Franca/Sp, no Campeonato Paulista por Faixas! Realizado em 

Itapecerica da Serra/Sp! O mesmo sagrou-se 3º colocado na categoria -73kg, levando 
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mais uma vez o nome do judô francano nos pódios paulistas. 

 

SETEMBRO: 

07/09, em comemoração ao dia da Independência os atletas de rendimento e a 

equipe de formação da Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / Prefeitura de Franca/Sp, 

participaram do desfile cívico junto a militares, escolas, e junto ao terceiro setor da 

cidade e todos os atletas que defendem e levam o nome do município francano para 

celebrar a semana do patriota!. 

 

14/09, os judocas da equipe de rendimento da Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / 

Prefeitura Municipal de Franca/Sp, vestiram a camisa e subiram no tatame em São 

Bernardo do Campo/Sp disputando o campeonato Paulista Estudantil, a fim de de 

classificarem para representar o Estado de São Paulo, nos Jogos 

Escolares da Juventude – Blumenau/SC. Ryaan Carrijo sagrou-se vice-campeão. 

 

25/09, encerramos nosso dia com uma palestra maravilhosa com o tema Prevenção 

ao Suicídio! O suicídio no Brasil já faz mais vítimas que a AIDS e mata mais do que 

vários tipos de câncer e, mesmo assim, muitas pessoas ainda não discutem o assunto 

e têm medo de encarar as doenças psicológicas que, muitas vezes, levam à morte. 

O principal objetivo do Setembro Amarelo é quebrar o tabu que existe envolvendo o 

suicídio. E o principal objetivo da Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / Prefeitura 

Municipal de Franca, foi através de a palestra orientar nossas crianças, jovens, 

Adolescentes, judocas, alunos e atletas. 

 

OUTUBRO: 

05/10, os judocas da Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / Prefeitura Municipal de 

Franca/Sp estão na fase final do Campeonato Paulista Aspirante, em Itapecerica da 

Serra/SP, sob os comandos da Técnica Luzia Oliveira. Plínio Cintra e Vitória Matos 

buscam o título de campeões paulistas.  

 

 25/10, O atleta da Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / Prefeitura Municipal de 

Franca/SP, Rodrigo Riatto viajou ao estado do Rio Grande do Sul para disputar a tão 

sonhada vaga na seleção brasileira de judô. 
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A Seletiva Nacional foi realizada nas datas de 26 e 27 de outubro, na cidade de 

Canoas/RS, e sob os comandos do técnico Carlos Zacarias, Rodrigo vestiu a camisa do 

time francano e mostrou tudo quanto treinou durante o ano todo 2019!  

 

26/10, a Associação Kiai-Kan de Judô / FEAC / Prefeitura de Franca/Sp, junto com seus 

atletas esteve na cidade de Cristais Paulista/Sp na 3ª Edição da Copa Kazoku de Judô, 

no total foram 65 atletas que defenderão o nome do judô francano. 

Com 16 medalhas de ouro, 8 medalhas de pratas e 23 de bronze a Associação sagrou-

se Vice-Campeã Geral somando 127 pontos. 

 

NOVEMBRO: 
07/11, os atletas da Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / Prefeitura Municipal de 

Franca/SP, viajaram ao estado do Ceará para disputar a tão sonhada vaga na seleção 

brasileira de judô. A Seletiva Nacional foi realizada nas datas de 07 a 09 de novembro, 

na cidade de Fortaleza/Ce, e sob os comandos do técnico Carlos Zacarias, Rodrigo, 

Ygor e Ryaan vestiram a camisa do município e mostraram a força do judô francano! 

 

A Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / Prefeitura Municipal de Franca/Sp esteve na 

cidade de Marília/Sp nos 83° Jogos Abertos do Interior promovido pela Secretaria de 

Esporte do Estado de São Paulo (SELJ). Entre os dias 14 a 17/11 (Quinta-feira a 

Domingo) na modalidade de Judô onde tivemos 17 atletas vestindo a camisa do time 

Francano. 

23/11, a Associação Kiai-Kan de Judô / Feac / Prefeitura Municipal de Franca/Sp, 

fechou com chave de ouro o calendário regional da FPJ a 12ª Delegacia Regional 

Mogiana participando do 6º Open de Encerramento Mogiana de Judô onde esteve 

mais de 400 atletas. Somando 137 pontos a Kiai-Kan junto com os 89 atletas que 

participaram desta competição, desde a classe sub9 ao sênior dos núcleos dois bairros 

Jd Aeroporto e Paraty comandado pelo Sensei Dalton Romeu, City Petrópolis 

comandado pelo sensei Pedro Inocêncio e Sede localizada na Vila Santos Dumont 

comandada pela sensei Luzia Oliveira e pelo sensei Carlos Zacarias, consagraram-se 

CAMPEÕES gerais da competição, mostrando resultado de um ano longo de 

treinamento. 

26 de novembro de 2019, às 19h30min, a Associação Kiai-Kan de Judô realizou nas 
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dependências do Hotel Dan Inn o Cerimonial de Outorgas de Faixas na cidade de 

Fraca/Sp. O evento contou com mais de 500 pessoas entre elas pais e alunos do 

Projeto Diamante Olímpico, atletas do rendimento francano a qual defendem o 

município em sucessivas competições, os professores dos núcleos de iniciação Dalton 

Romeu e Pedro Inocêncio e os técnicos Luzia Oliveira e Carlos Zacarias. Esteve 

presente também para abrilhantar ainda mais o evento o presidente da Kiai-Kan Sr. 

Adilson Clemente junto com ilustríssimas autoridades do município, entre eles o 

secretario de esporte arte lazer e cultura Sr. Elson Bonifácio conhecido como “Boni”, o 

Sr. Thales Nunes representando o Sr. Marlon Centeno presidente da FEAC – Fundação 

Esporte Arte Cultura e o Sr. Marcos Silva representando o diretor de esportes Sr. 

Claudio Oda. O evento celebrou o empenho, respeito, disciplina e amizade que unem 

os nossos alunos, além da conquista de uma nova etapa na aprendizagem judoistica. 

 

DEZEMBRO: 

09 de dezembro de 2019, às 19h00min, a Associação Kiai-Kan de Judô realizou nas 

dependências do Auditório da Secretaria Municipal da Educação na cidade de 

Fraca/Sp o “Bonenkai” para os atletas Federados do ano de 2019. 

O evento contou com mais de 150 pessoas entre elas pais e atletas do Projeto 

Diamante Olímpico, atletas estes do rendimento francano a qual defendem o 

município em sucessivas competições, os professores dos núcleos de iniciação Dalton 

Romeu e Pedro Inocêncio e os técnicos Luzia Oliveira e Carlos Zacarias. Esteve 

presente também para abrilhantar ainda mais o evento o presidente da Kiai-Kan Sr. 

Adilson Clemente junto com ilustríssimas autoridades do município, entre eles o Sr. 

Thales Nunes representando o Sr. Marlon Centeno presidente da FEAC – Fundação 

Esporte Arte Cultura e o Sr. Beny Chagas representando a FEAC – Fundação Esporte 

Arte Cultura. O evento celebrou o empenho, dedicação, superação e garra que nossos 

alunos tiveram durante um ano cheio de competições. 

 

 

E na semana do dia 09 ao 13/12 foi dedicada exclusivamente para encerrar nossas 

atividades do ano de 2019 com chave de ouro, realizando nos seguintes bairros o 

“Bonenkai”. Na Sede esteve presente os alunos da Vila Chico Júlio, do City Petrópolis e 

do bairro Santos Dumont, no centro comunitário do Jd. Aeroporto estiveram 

presentes as turmas do Jd. Aeroporto e Paraty, e no Céu das Artes no Leporace 

aconteceu o Bonenkai somente com as turmas de lá. 

As crianças receberam das mãos de nossos senseis uma medalha e um certificado 

pelo brilhante ano, por terem se esforçado nas aulas tanto dos tatames quanto nas 
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escolas e participado nos eventos promovidos pela Associação Kiai-Kan / Feac / 

Prefeitura de Franca. 

 

14/12, foi realizado em Franca/SP o "Festival de Artes Marciais" promovido pela 

Secretaria de Esportes Artes Lazer e Cultura / Feac / Prefeitura Municipal de 

Franca/Sp, onde contou com apresentações das modalidades de Judô, Karatê e 

Taekwondo, e muitas lutas. O Sr Prefeito Gilson de Souza, o Sr Secretário de Esportes, 

Arte e Lazer e Cultura Elson Bonifácio e o Sensei Pedro Xavier (organizador do evento) 

estiveram presentes abrilhantando ainda mais o evento. Nossos alunos da iniciação 

marcaram presença mostrando mais uma vez a força do judô francano e encerrando o 

ano de 2019! 
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