
Rio de Janeiro, RJ, 6 de agosto de 2018. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.261. 
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE 
Às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 
 

ASSUNTO: UM CASE DE SUCESSO- ACADEMIA MESTRE KATO - AMK 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 

Estamos dando continuidade à série de divulgações denominada de “UM 

CASE DE SUCESSO NA ESGRIMA BRASILEIRA”. 
 

Agora chegou o momento de divulgarmos a história de uma Academia que, em 
tão pouco tempo de existência, já conquistou grandes títulos e forjou muitos campeões: a 
AMK, academia do amigo e competentíssimo Mestre D´Armas Fernando Fumio Kato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestre Kato, como é chamado, de olhar sempre atento e comportamento 
calmo e equilibrado como um oriental normalmente o é, vem ofertando há muitos anos todos 
os seus conhecimentos de esgrima e ensinamentos de vida a quem o procura e, por muitas 
vezes, sem nada pedir em troca. 

 
Kato é professor de Educação Física formado pela Universidade Federal do 

Paraná, em Curitiba. Foi atleta de esgrima, formou-se Mestre D´Armas em 1979 na Escola 
de Educação Física do Exército, RJ e passou a dar aulas em clubes do Paraná como o 
Clube Santa Mônica e Círculo Militar do Paraná, em parceria com o saudoso amigo, 
excelente atleta e Mestre Ronaldo Schwantes. Além disso, Mestre Kato ensinou esgrima em 
diversas escolas públicas e particulares de Curitiba, tais como o Instituto de Educação do 
Paraná e a Escola La Salle. 

 
Com várias passagens pelas equipes brasileiras de esgrima como técnico e 

preparador físico na década de 80, Mestre Kato já formava vários atletas de destaque 
nacional e internacional. 



Nos anos 90 Mestre Kato foi trabalhar em outra área no Japão e se afastou da 
esgrima por vários anos, voltando somente em 2008, passando a auxiliar primeiramente no 
treinamento de alguns atletas do Círculo Militar do Paraná. Auxiliado por amigos 
apaixonados esgrimistas, tais como Marco Camargo, Luciano de Souza e Leopoldo Gubert, 
constituíram juntos a ASSOCIAÇÃO MESTRE KATO em 2012 que leva como nome fantasia 
“Academia Mestre Kato” em homenagem ao Mestre tão querido por todos que com ele 
convivem. 

 
Na AMK, o Mestre Kato contribuiu no maior aprimoramento do atleta Athos 

Schwantes, já com duas participações Olímpicas, e qualificou a formação do jovem atleta 
Alexandre Camargo, ambos representantes do Brasil nos Jogos Rio2016. 

 
Seus atuais atletas, tais como Alexandre Camargo, Athos Schwantes, Fabrizio 

Lazaroto, Gabriel Bonamigo, Leopoldo Gubert, Matheus de Souza, Pedro Petrich, Gabriel 
Assis, Luciano Souza, Marco Camargo e Tabea Alves têm levado o nome da AMK aos 
pódios em competições nacionais e internacionais desde as categorias infantis até o 
veterano. Nessas conquistas colocamos em destaque o ouro na Copa do Mundo Juvenil de 
Bogotá em 2017. 

 
Na esgrima em cadeira de rodas – Esgrima Paralímpica, também a AMK tem 

um importante papel por auxiliar na formação de novos técnicos e na evolução e preparação 
de atletas como Jovane Guissone (em estágios de treinamento), Moacir Ribeiro, Sandro 
Colaço, Rodrigo Massarutt, Karina Maia e outros que vêm integrando a seleção brasileira ao 
longo desses anos. 

 
Em razão dos excelentes resultados esportivos obtidos pela AMK, o Mestre 

Kato tem sido convocado como técnico da seleção brasileira em diversas competições 
internacionais como os Campeonatos Mundiais Cadete e Juvenil de 2016, 2017 e 2018, os 
Campeonatos Pan-americanos e Sul-americanos nas diversas categorias. 

 
Em março de 2018 a AMK evoluiu um pouco mais e firmou parceria junto à 

Prefeitura de Curitiba através da sua Secretaria de Esporte Lazer e Juventude, criando a 
primeira Sala Pública de Esgrima em Curitiba que contou com o apoio da CBE na cessão de 
uma pista de esgrima por comodato. 

 
Essa, sem dúvida, é uma história de muito sucesso de uma Academia própria 

de esgrima que se transformou, em curtíssimo espaço de tempo, uma referência e um 
orgulho nacional, particularmente na formação de grandes campeões na modalidade 
ESPADA. 

 
Enviem também as suas histórias de lutas e conquistas, inclusive as grandes e 

tradicionais EPDs vinculadas à CBE. Queremos compartilhá-las para a maior difusão, 
exemplo e sucesso da esgrima brasileira. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 Arno Périllier Schneider Ricardo Machado 
 Vice-Presidente Presidente 


