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Federação Catarinense de Taekwondo 

 

Jaraguá do Sul, 29 de junho de 2021. 

 

Ofício 37/2021 

 

Nota de agradecimento. 

 

A Federação Catarinense de Taekwondo – FCTKD vem, pelo presente, 

agradecer publicamente valorosos parceiros que foram essenciais no 

desenvolvimento e realização da 1ª Seletiva Estadual de Faixas Pretas 2021, evento 

que aconteceu no último fim de semana, dias 26 e 27, em Jaraguá do Sul, na Arena 

Jaraguá, marcando o retorno oficial do Taekwondo aos tatames em um evento desse 

porte, em nível nacional, desde que as restrições advindas da pandemia foram 

impostas. 

À FESPORTE, na pessoa de seu presidente, sr. Kelvin Nunes Soares, além 

de toda a sua diretoria, pela autorização à realização do evento, sem a qual o mesmo 

seria impossível. Além disso, por toda à parceria desde que o evento começou a ser 

desenhado.  

Importante também citar o Dr. Alexandre Beck Monguilhott, que fez parte da 

equipe que desenvolveu a Resolução 02/2021 da FCTKD, esta servindo de balisa 

para fixação dos protocolos sanitários utilizados nos eventos da FCTKD. Além disso, 

o Dr. Monguilhott tem prontamente auxiliado a FCTKD no cumprimento da legislação 

vigente concernente à pandemia.  

À SECEL (Secretaria de Cultura, Esporte de Lazer de Jaraguá do Sul), citando 

especialmente o excelentíssimo prefeito de Jaraguá do Sul, sr. Antidio Lunelli, a 

secretária Natália Lúcia Petry e toda a diretoria e equipe de trabalho da instituição. 

Além da parceria de longa data, a SECEL trabalhou junto com a FCTKD no sentido 

de estruturar um evento que cumprisse com todas as exigências impostas pelo 

momento atual, bem como, àquelas constantes na legislação referente aos protocolos 

de segurança sanitária. 

Por fim, agradecemos a todos os técnicos, atletas, árbitros e equipe de 

trabalho envolvidos, sem os quais o evento não aconteceria.  

http://www.fctkd.com.br/
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Federação Catarinense de Taekwondo 

A 1ª Seletiva Estadual de Faixas Pretas 2021 marca um momento histórico, 

sendo que a FCTKD fica honrada em desempenhar papel central nesse momento.   

 

Atenciosamente, 

 

Allan Fabio Siqueira 

Presidente da FCTKD 
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