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8º CAMPEONATO MUNDIAL JÚNIOR DE WUSHU
A cidade indonésia de Tangerang recebeu nos dias 03 
a 11 deste mês a oitava edição do Campeonato Mun-
dial Júnior de Wushu, a principal competição para as 
categorias de base da modalidade. 

Mesmo após um hiato de quatro anos da realização 
da edição anterior no Brasil, consolidou-se um au-
mento no interesse dos atletas brasileiros na compe-
tição, evidenciado pela participação da maior dele-
gação brasileira no evento fora do território nacional. 
A delegação brasileira foi composta por 10 atletas, 2 
técnicos, 3 oficiais e 4 acompanhantes. Ao todo 60 
países participaram da competição, maior adesão já 
registrada para este evento.

Com apenas uma atleta remanescente de edições 
anteriores, participar deste evento marca o pri-
meiro contato dos brasileiros com atletas de pon-
ta de países onde o wushu é praticado profissio-
nalmente, uma importante experiência para estas 

jovens promessas.

No sanda o sorteio das chaves colocou os três luta-
dores da equipe contra equipes muito fortes logo 
na primeira luta, China, Irã e Índia. O desafio técni-
co propiciou ótima experiência e, apesar de lutarem 
bem, os brasileiros foram superados pelos atletas 
que viriam a vencer suas categorias.

No taolu os brasileiros conseguiram se apresentar no 
seu melhor na maioria categorias, com poucos des-
lizes pontuais. A melhor colocação obtida foi o 5º lu-
gar, resultado que se repetiu em três categorias.

A avaliação da participação da equipe é muito posi-
tiva. Propiciar este contato com atletas de alto nível 
é um grande choque com a experiência prévia deste 
grupo. Vê-los no seu melhor nesse cenário de tama-
nha pressão é excelente para o amadurecimento e 
traz perspectivas de futuro ainda melhores.

Técnicos e atletas da Delegação do Brasileira. 
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A CBKW tem a satisfação de anunciar a retomada 
da premiação para os atletas de destaque ao longo 
da temporada. Para este ano a competição traz a 
novidade de premiar os atletas que se destacaram 
por critérios puramente objetivos, exaltando aque-
les que se destacaram no ranking, considerando

apenas os pontos conquistados em competições de 
2022, e nas competições.

Os atletas vencedores serão homenageados na oca-
sião da primeira etapa do processo seletivo de 2023.  
Confira a seguir os vencedores e seus feitos.

MELHORES DO ANO 2022

Sub 17 Feminino

Bianca Macedo Martins Adriel Souza de Jesus
18 pontos
2 vitórias

ouro brasileiro e 
prata pan-americano 

35 pontos
5 vitórias

ouro brasileiro e 
pan-americano

SANDA
Sub 17 Masculino 18+ Feminino

Edinea Prado Camargo Jhonatan Souza Prado
52 pontos
3 vitórias

ouro brasileiro, sul-ameri-
cano e pan-americano 

79 pontos
7 vitórias

ouro brasileiro, sul-ameri-
cano e pan-americano 

18+ Masculino

SHUAIJIAO

TAOLU ESPORTIVO

Adriana Moreira dos Santos
18 pontos
1 vitória

ouro sul-americano

18+ Feminino 18+ Masculino

Miqueías Marques Miranda
44 pontos
4 vitórias

ouro brasileiro e 
sul-americano

Sub 17 Feminino

Luíza J. Salvarani Fragoso Gustavo H. Araújo Lima
44 pontos

melhor nota 8.683
2 ouros brasileiro e 

2 bronzes pan-americano

58 pontos
melhor nota 8.600
2 ouros brasileiro e 

2 ouros pan-americano

Sub 17 Masculino 18+ Feminino

Michele Silva dos Santos Gabriel Komaziro Nakamura
68 pontos

melhor nota 9.483
2 ouros brasileiro, prata e 

bronze pan-americano 

84 pontos
melhor nota 9.650

3 ouros brasileiro, 2 ouros 
e bronze pan-americano 

18+ Masculino
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Foi realizada no último dia 17 a Assembleia Geral Or-
dinária de Prestação de Contas da CBKW. A combi-
nação dos formatos presencial e on-line contribuiu 
para boa adesão das federações estaduais filiadas e 
representantes dos atletas.

Na ocasião foi apresentada a prestação de contas 
referente a 2021 e primeiro semestre de 2022, com 
parecer favorável do Conselho Fiscal recomendando

 a aprovação, bem como os relatórios administrati-
vo e técnico das ações realizadas desde a assembleia 
anterior. Por fim, foram apreciados o calendário, or-
çamento e regimento de custas e taxas para 2023.

Todos os temas discutidos foram aprovados sem ob-
jeções e a ata de assembleia encaminhada para re-
gistro em cartório com os documentos acessórios 
apresentados.

ASSEMBLEIA 2022

Após a conclusão das competições do calendário ofi-
cial da temporada o Ranking CBKW foi atualizado, 
consolidando as pontuações de referência para o 
processo seletivo 2023 e estabelecendo a classifica-
ção que ficará registrada para a temporada.

No sanda, os líderes são Jamilly Pereira Soares (SP) 
no infantil feminino, Moisés Ribeiro da Silva (MT) no 
infantil masculino, Bianca Macedo Martins (SC) no 
juvenil feminino, Adriel Souza de Jesus (SC) no juve-
nil masculino, Edinea Prado Camargo (MS) no adul-
to feminino e Jhonatan Souza Prado (MS) no adulto 
masculino.

No shuaijiao, a categoria juvenil masculino registrou 
os primeiros participantes, mas sem um destaque in-
dividual por enquanto, enquanto o adulto é liderado 
por Daiana da Cruz Nascimento (RJ) no feminino e 
Miqueías Marques Miranda (RJ) no masculino.

No taolu esportivo, os líderes são Esther Carvalho Da-

masceno (DF) no grupo C feminino, Jhonatan Jesus 
dos Santos (DF) no grupo C masculino, Luíza Julien 
Salvarani Fragoso (DF) no grupo B feminino, Gustavo 
Henrique Araújo Lima (DF) no grupo B masculino, Lui-
za Emanuely Mendes Silva (DF) no grupo A feminino, 
Lucas Anten Hong (SP) no grupo A masculino, Michele 
Silva dos Santos (DF) no opcional feminino e Éverson 
Felipe Pereira da Silva (DF) no opcional masculino.

No taolu tradicional, a liderança ficou com Ana Car-
la Matos Rodrigues (MS) no infantil feminino, Felipe 
Yudi Silveira (SP) no infantil masculino, Madelaine 
Gomes da Silva (PR) no juvenil feminino, Guilherme 
Jun Silveira (SP) no juvenil masculino, Analiz Pergo-
lizzi Gonçalvez de Bragança (RJ) no adulto feminino, 
Iuri Borges Coutinho Gallo (RS) no adulto masculino, 
Fátima da Silva Diniz dos Anjos (SP) no sênior femini-
no e Sergio Minoru Tanoshi (SP) no sênior masculino.

Adaptados ao sistema, atletas direcionaram esforços 
para pontuar e as disputas ficaram mais acirradas.

RANKING CBKW 2022

Sub 17 Feminino

Ana Carla Matos Rodrigues Guilherme Jun Silveira
40 pontos

melhor nota 8.62
2 ouros brasileiro e 

2 ouros sul-americano

47 pontos
melhor nota 8.63

2 ouros brasileiro e 
2 ouros sul-americano

TAOLU TRADICIONAL
Sub 17 Masculino 18+ Feminino

Katemann Akemi V. Uemoto Sergio Minoru Tanoshi
84 pontos

melhor nota 9.02
2 ouros brasileiro e 

2 ouros sul-americano

88 pontos
melhor nota 9.05

2 ouros brasileiro e 
2 ouros sul-americano

18+ Masculino


