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Cascavel, 07 de dezembro de 2020. 
 

COMUNICADO SOBRE ASSEMBLEIA 13/12/2020 
 

Em virtude do novo decreto estadual referente ao COVID-19, na qual restringe a participação em 

massa dos filiados, estamos restringindo a participação presencial para somente as associações/ 

academias plenas com direito a voto, por isso precisamos saber da confirmação destas até quarta- 

feira (09/12) na assembleia eletiva de 2020, a realizar-se no dia 13/12/20, para assim podermos 

repassar para a direção do hotel. Lembrando que somente as academias plenas que estão em dia 

com federação tem direito a voto. 

Para podermos realizar uma assembleia transparente e que todos tenham direito de participar, a 

Prestação de contas e os assuntos gerais serão tratados num primeiro momento com transmissão 

ONLINE via ZOOM, logo após será realizada a eleição da nova diretoria. 

Segue abaixo as academias plenas: 

 
 ACADEMIA CLAUDIO LIMA TKD - Telêmaco Borba 

 ACADEMIA DFIGHT LUTAS - Londrina 

 ACADEMIA GARRAS DE TIGRE - São José dos Pinhais 

 ACADEMIA JAGUAR TAEKWONDO - União da Vitória 

 ACADEMIA LAVALLE - Ponta Grossa 

 ACADEMIA RODRIGO FERLA - Curitiba 

 ACADEMIA ROSELEE DE TKD - Londrina 

 ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA - Marechal Cândido Rondon 

 ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA TAEKWONDO - Guarapuava 

 ASSOCIAÇÃO MARINGÁ DE TKD - Maringá 

 ASSOCIAÇÃO ROLANDIENSES DE TAEKWONDO - Rolândia 

 C.T. SILVA TAEKWONDO - Pato Branco 

 EQUIPE JUVENTUS/AOP - CASCAVEL - Cascavel 

 INSTITUTO NATALIA FALAVIGNA - Londrina 

 IPEC - INSTITUTO PARANAENSE DE - Londrina 

 MADUREIRA TAEKWONDO - Londrina 

 MAYCON PIVA TEAM - Umuarama 

 UNIÃO LOPES TAEKWONDO – Colombo 

 
Obs. Pedimos aos representantes destas entidades que entrem em contato com 

a secretária Laís para consultar, se estão em dia com seus débitos, afim de evitar 

transtornos no dia da eleição. 
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