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PARTICIPAÇÃO NO 3º CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE KUNGFU E TAIJIQUAN
O 3º Campeonato Pan-americano de Kungfu e Taijiquan foi realizado entre os dias 11 e 15 de julho na
cidade de San Jose, nos Estados Unidos. A maior
competição de wushu tradicional do continente tem
um espaço especial para os atletas da modalidade,
uma vez que é o principal evento que não utiliza o
sistema de premiação compartilhada, tornando-se
um importante elemento no pleito de bolsas por parte dos atletas.
Neste ano o evento contou com a participação de
mais de 200 atletas de 7 países. O Brasil participou
com uma delegação composta pelo treinador Thomaz Chan e mais dez atletas, sendo que oito deles
conquistaram pelo menos uma medalha de ouro.
Destacaram-se os atletas Anthony Capelazzo, Hemerson de Oliveira, Marta Guedes e Sérgio Tanoshi, todos
conquistaram ouro nas duas categorias disputadas.
As atividades do calendário internacional para os
atletas de Wushu Tradicional se encerraram em
2019. O foco agora é a disputa do 30º Campeonato
Brasileiro, que acontecerá no feriado de independência na cidade de Bombinhas/SC. A competição nacional é o caminho objetivo para se afirmar como parte
da Seleção Brasileira e assegurar vaga no processo
seletivo para os eventos internacionais de 2020.

Delegação Brasileira no cerimonial de abertura.

PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO DE QIGONG-SAÚDE
Em continuidade ao trabalho de promoção do qigong-saúde, a International Health Qigong Federation
(IHQF) promoveu na Argentina o 4º Seminário Latino-americano de qigong-saúde. O evento foi realizado de 11 a 14 de julho na cidade de Buenos Aires.

experiências e traçar estratégias para o desenvolvimento do qigong-saúde na América Latina.

O Brasil manteve sua tradição de apoio às atividades
da IHQF no continente e participou com uma delegação de 6 membros. Esta foi liderada pelo vice-presidente da CBKW Kao Chian Tou e supervisionada pelo
Coordenador Técnico Frederico Salgado.
O conteúdo técnico abordado nesse seminário contou com palestra sobre zhanzhuang; workshops de
yansheng shierfa, wuqinxi e mawangdui; e exame de
graduação. Além dos estudos práticos e teóricos, as
lideranças administrativas da modalidade dos países
presentes aproveitaram a ocasião para compartilhar

Membros da Delegação Brasileira no seminário.
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BRASIL EM DESTAQUE NA REVISTA OFICIAL DA IWUF
A IWUF publica anualmente uma revista com informações detalhadas sobre as realizações da entidade.
A publicação abrange um diversificado conteúdo,
que engloba desde informações técnicas dos eventos promovidos até conteúdo mais informal como
entrevistas com atletas. Na edição 2019 a história
do Mundial Júnior realizado no Brasil ganhou ampla

abordagem. Ao todo, foram mais de 20 páginas com
fotos, notícias e histórias enaltecendo a experiência
vivida em Brasília.
A CBKW reuniu aqui um pouco das boas impressões
relatadas por aqueles que presenciaram o evento
nas páginas da revista da IWUF.

Abordagem da repercussão nas mídias sociais.

Mundial Júnior em destaque.

Valorização dos atletas brasileiros.

Elogios à cerimônia de abertura.

Na conclusão “o triunfo do Brasil”.
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