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14 – CATEGORIA PROJETO SOCIAL. Você profissional que
desenvolveu Projeto Social em 2019? Qual objetivo, público atendido
e relevância do projeto para sociedade?
Descrição
Meu nome é Renan Santos Felizardo, profissional de educação física ,
atleta e técnico da seleção paraense de Wushu Taolu / Wushu Sanda
(kung fu) e também tenico e diretor da modalidade de wushu taolu
pela Federação paraense de Desporto escolar. No dia 27 de setembro
de 2017 a academia IRFAM - Instituto Renan Felizardo de Artes
marciais surgia na garagem da minha casa, na cidade de Ananindeua,
Bairro Icui - Guajara , onde comecei com 1 aluno e assim foi ,
necessitava de verba para dar continuidade e comprar materiais, só
que percebi que existiam muitos talentos em meu bairro e nos bairros
vizinhos e que não podiam pagar mensalidades, então estudei a
possibilidade de criar um projeto social para atender essas pessoas.
Em 2018 o Projeto foi criado porem não foi colocado em prática 100%
faltava alguns ajustes , e então pude perceber que esses garotos e
garotas poderiam chegar mais longe ainda , foi ai que em 2019
verdadeiramente esse projeto surgiu com força total, onde jovens e
criancas iriam treinar as modalidades de forma gratuita com intuito da
saúde, saída das ruas entre outros fatores de riscos que implicavam
muito em meu bairro, sabendo que dessa forma poderia contribuir de
alguma forma para a sociedade e principalmente ao bairro onde
cresci, o sucesso foi tão grande que minha pequena academia
começou a cresçer e também começamos a ganhar varias
competições. E em menos de 2 anos conquistamos Campeonatos

municipais, campeonato Paraense, Campeonato Brasileiro ,
Campeonato Norte nordeste e campeonato Internacional, onde
despertou ate interesse do corinthians mma.
Acredito que duas de nossas maiores conquistas foi de ter 1 de
nossos atletas tendo sido chamado para o MMA do corinthians ,
inclusive eu outro fato foi de ter grande parcelas desses meninos
viajando pela primeira vez para um interncional de kung fu,
representando o estado do Pará e a seleção Brasileira onde foram 14
atletas , batendo o record de idas de paraense para um internacional e
batendo record de medalhas com 39, onde foi escolhida a segunda
melhor academia do Brasil na competição, esse fato foi
recompensador .
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Hoje o projeto continua e com novos desafios ainda mais altos e
contamos com varios campeões em nosso pequeno projeto .
Se caso quiserem acompanhar nossas midias sociais
instagram : @institutorenanfelizardo
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