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História do Taekwondo em Ibirama 

 

 

No Município de Ibirama, as atividades marciais iniciaram em meados do ano de 2014, 

através da iniciativa dos Professores Clóvis Avandro Oliveira e Melye Milena Felizardo. Com o apoio 

da Prefeitura Municipal de Ibirama, iniciaram as aulas de Taekwondo em um espaço instalado nas 

dependências do Pavilhão Rodolfo Koffke, cedido pela Municipalidade, através da Comissão 

Municipal de Esportes.  

A partir de então, as aulas passaram a ser ministradas regularmente e a busca pela 

modalidade no Município passou a ascender. À época, a regência das atividades locais era feita pelo 

Mestre Lenoir Oliveira, que instruía e direcionava os professores, sobretudo nos exames de 

graduação. 

No ano de 2018, após a saída dos professores Clóvis e Melye, as aulas passaram a ser 

ministradas exclusivamente pelo professor Fernando Jost, logo após a conquista do seu 1º Dan.  

Com o intuito de fortalecer a modalidade no município e conceder mais autonomia ao 

Taekwondo de Ibirama, através da iniciativa do professor Jost, sob a instrução do Mestre Allan Fabio 

Siqueira e juntamente com o apoio da comunidade local, foi formalmente instituída em agosto de 

2019, a Associação Ibiramense de Taekwondo - AIT, sob a presidência do Sr. Luís Ronaldo 

Graessler, e direção Técnica do professor Fernando Jost, sendo ainda, componentes da primeira 

formação da diretoria: Bárbara P. M. Vieira (vice-presidente), Jean José Costa (secretário), João 

Victor A. Vieira (1º tesoureiro) e André Luiz Orosco (2º tesoureiro).   

Atualmente, o grupo da AIT conta com o apoio e regência do Mestre Allan Fábio Siqueira, que 

atua como Mestre responsável pela formação do grupo de alunos. 
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A partir da instituição da AIT, o Taekwondo em Ibirama passou a ser formalmente vinculado à 

Federação Catarinense de Taekwondo (FCTKD), sendo a AIT uma entidade oficialmente 

reconhecida pela instituição. 

Desde sua origem, o Taekwondo de Ibirama busca se inserir e participar da comunidade local, 

promovendo e participando de eventos. Em outubro de 2019, Ibirama sediou a Copa Santa Catarina 

de Taekwondo, ocasião em que aproximadamente 100 atletas puderam conhecer e competir no 

município. Destes, 26 competidores representaram a Associação Ibiramense de Taekwondo. 

Em dezembro de 2019, a AIT teve a honra de formar como seu primeiro faixa preta, Luís 

Ronaldo Graessler, primeiro presidente da AIT e um dos primeiros alunos do Taekwondo de Ibirama. 

O trabalho realizado pela AIT resultou, inclusive, na conquista de uma Moção de Aplausos 

pela Câmara Municipal de Ibirama em novembro de 2019, em reconhecimento ao fomento do 

esporte na cidade pela Associação. 

 

Texto: Fernando Jost – 3º Dan 

Diretor Técnico da AIT - Associação Ibiramense de Taekwondo 
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