
O último compromisso foi uma reunião com o Sr. Aril-
son Aranda, representante de comunicação e marke-
ting da Caixa Econômica Federal do Mato Grosso do 
Sul. O objetivo foi tratar sobre possibilidades de pro-
jetos com a entidade, uma vez que Caixa é uma gran-
de apoiadora do esporte no país.

Esta foi uma visita muito produtiva e ao longo do 
período em Campo Grande, o presidente da CBKW 
ainda aproveitou para conhecer as instalações da 
cidade, como hotelaria, ginásios e pontos turísticos, 
vislumbrando a realização de eventos oficiais futura-
mente na capital sul-matogrossense.
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A convite do Presidente da Federação Sul-Matogros-
sense de Kungfu Wushu, Sr. Dirceu Coelho, e da atle-
ta Edinea Camargo, o presidente da CBKW esteve em 
Campo Grande/MS no período de 03 a 06 de março 
para reuniões com autoridades locais e para minis-
trar um curso de arbitragem de Sanda.

O primeiro compromisso foi na Fundação Municipal 
de Esportes (Funesp), com seu Diretor Presidente, 
Sr. Rodrigo Barbosa Terra, em reunião para discutir 
futuros projetos estaduais e nacionais visando o de-
senvolvimento do Wushu no Mato Grosso do Sul.
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O segundo compromisso, foi com o Sr. Luiz Maga-
lhães, presidente da Federação Universitária Espor-
tiva do Mato Grosso do Sul (FUEMS). Neste encontro 
o presidente  da CBKW apresentou um panorama na-
cional e internacional do acelerado desenvolvimento 
do Kungfu Wushu Univesitário. Em um curto espaço 
de tempo foi firmada parceria entre CBKW e CBDU, 
realizado o Campeonato Brasileiro Universitário de 
Wushu, a modalidade foi incluida na Liga Desportiva 
Universitária de Lutas e no programa da 29ª Universi-
dade. A partir desse cenário falou-se da importância 
de desenvolver o Kungfu Wushu Universitário no es-
tado e discutiu-se estratégias para atingir esta meta.

Marcus Alves, Edinea Camargo, Mariana Zauith, Dirceu Coelho

Edinea Camargo, Marcus Alves, Arilson Aranda, Dirceu Coelho

O presidente ainda foi à Faculdade Unigran Capital, 
onde seria realizado o curso de arbitragem de Sanda. 
Na ocasião foram recebidos pela Sra. Mariana Zauith, 
Diretora Administrativa e de Planejamento da Facul-
dade, oportunidade aproveitada pelo presidente da 
CBKW para agradecer o apoio na realização do curso 
e também por todo suporte que a entidade ofereceu 
à atleta Edinea Camargo, que foi bolsista da Faculda-
de. O curso de arbitragem foi um sucesso e contou 
com adesão de muitos participantes que puderam se 
atualizar sobre regras e tendências que norteiam o 
Sanda internacionalmente.
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