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COMUNICADO OFFICIAL 

ATA Internacional anuncia a formação do seu novo conselho de Mestres 

Latino Americanos da Songahm Taekwondo 

LITTLE ROCK, ARKANSAS (20 de Novembro de 2020) – ATA Internacional, é a maior organização 

mundial dedicada ao ensino de Artes Marciais  para toda a família, com escolas localizadas em todo o 

mundo, tem o prazer de anunciar que o Conselho de Mestres da Songahm nos EUA estabeleceu um 

Conselho de Mestres Latino Americanos (LATAM) da Songahm Taekwondo para trabalhar diretamente 

com o conselho de mestres dos EUA. 

O conselho de mestres nomeou o Chief Master Vincent Raimondi para ser o elo entre os dois 

conselhos. Chief Master Raimondi comentou.... “o futuro é brilhante enquanto trabalharmos 

para aproximar todas as regiões do mundo, e acelerar a nossa expansão global para ajudar a difundir 

o Taekwondo Songahm.”

Chief Master Raimondi juntamente com o conselho de mestres Latino Americanos emitiram o seguinte 

anuncio no dia 16 de novembro de 2020, para todos os donos de escolas da ATA América Latina com 

respeito aos procedimentos de exames e mudança de graduação: 

A partir da data deste comunicado, todos os exames de faixas pretas, exames de colarinhos ( 

níveis de instrução) serão realizados somente com a aprovação do representante oficial de 

cada país, seguindo as normas e diretrizes por eles determinadas em seus respectivos países. 

Apenas os representantes oficiais da ATA de cada país tem o poder de autorizar e definir as 

datas e locais destes eventos. Todos os resultados dos exames serão feitos através dos 

representantes oficiais de cada país, que por sua vez deverão enviar os resultados à sede da 

ATA Internacional para a emissão dos respectivos certificados. A ATA internacional não 

processará nenhum certificado que não tenha sido expressamente autorizado pelo 

representante oficial de cada país. 

O conselho de mestres supervisionará todos os países da América Latina com escolas ativas 

da ATA, e também serão os responsáveis em autorizar todos os torneios Nacionais. Sem a 

devida autorização, o torneio não será reconhecido oficialmente pela ATA. 

Os membros do conselho Latino Americano de Mestres de Taekwondo Songham, são: 

• Brasil: Sênior Master Ademar Andrade e Sênior Master Ricardo Plentz

• Paraguai: Sênior Master Marcelo Ferrer

• Argentina: Sênior Master Agustín Spiess

• Chile (Colombia, Panamá, México): Sênior Master Claudio Sotomayor
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• Uruguai: Sênior Master Alexis Cabrera 

• Peru: Master Guillermo Gutiérrez. 

 

Devido a situação especial gerada pela pandemia do COVID-19, ficou determinado que os 

exames de alta graduação ( 4º Dan ou mais), bem como os exames de certificação e re-

certificação, para todos os candidatos que preencherem todos os pré-requisitos exigidos por 

cada país, e o exame tenha sido aprovado previamente pelo Conselho de Mestres da América 

Latina e pela ATA Internacional, poderão ser realizados nos exames nacionais nos seus 

respectivos países. Essa é uma medida extraordinária, e a partir de 2021 voltaremos aos 

procedimentos  de costume para os exames de alta graduação e exames de colarinhos, que 

serão realizados no congresso Pan Americano ou no torneio Mundial. 

 

Em nome da ATA  Internacional, quero expressar nossos agradecimentos ao Chief Master Vicent 

Raimondi e aos membros do conselho de Mestres da América Latina. Estamos muito motivados com o 

futuro e queremos unir todas as regiões, ” Neil Morton, CEO da ATA Internacional. 

 

Sobre a ATA internacional 

A ATA foi fundada em 1969 pelo Eterno Grand Master Hang Ung Lee. A ATA tem sua sede 

internacional em Little Rock, AR. A qual tem sido a capital do estado desde 1977. Com cerca de 

300.000 membros ativos em todo o mundo, a ATA é maior organização de artes marciais da América 

do Norte que ensina a modalidade de Taekwondo. A Ata é pioneira na indústria das Artes Marciais 

devido ao seu currículo de ensino no estilo Songahm. 

  

Para maiores informações visite,   www.ataonline.com 
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