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A Seleção Brasileira de Wushu participou com êxito 
do 8º Campeonato Sul-americano de Wushu. O even-
to foi realizado de 21 a 25 de agosto na cidade de La 
Paz, Bolívia. Estiveram presentes 7 países da Améri-
ca do Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colombia, 
Peru, Uruguai) e um convidado (República Domini-
cana). As delegações participantes totalizaram 210 
atletas.

A delegação brasileira foi composta por 35 membros, 
5 dirigentes técnicos, 19 atletas de sanda e 11 atle-
tas de taolu. O comando técnico da equipe de san-
da ficou por conta do treinador Antonio Carlos Silva, 
enquanto o treinador João Ferreira esteve a frente 
da equipe de taolu. Ambos contaram com suporte da 
fisioterapeuta Andrea Ceregatti. Dentre os membros 
da equipe havia três presidentes de federações, os 
senhores Aldebran Valentim do Paraná, Bruk Lee do 
Mato Grosso e Aglênio Alves do Distrito Federal. 

Se o Brasil possui um histórico de grandes desempe-
nhos em competições continentais, o desafio desta 
vez foi ainda maior. Além da evolução técnica dos ou-
tros países foi necessário enfrentar também fatores 
ambientais. A cidade sede fica 3.600m acima do nível
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PARTICIPAÇÃO NO 8º CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE WUSHU
do mar, e a equipe nacional de wushu teve que en-
frentar o desafio de competir contra as dificuldades 
impostas por tamanha altitude. Nessas condições o 
ar torna-se rarefeito e por isso a quantidade de oxi-
gênio inalado a cada respiração diminui, gerando 
desconforto e dificuldades.

Entretanto, as circunstâncias em nada afetaram a 
performance da Seleção Brasileira que obteve um de 
seus melhores resultados em competições continen-
tais. O desempenho obtido pela equipe de sanda foi 
impressionante, os atletas venceram 25 das 26 lutas 
disputadas, assegurando 18 ouros e 1 bronze. A equi-
pe de taolu também competiu em alto nível e con-
quistou 14 ouros, 4 pratas e 1 bronze. A somatória 
de medalhas assegurou o primeiro lugar no quadro 
geral de medalhas para o Brasil com boa vantagem.

Este foi o último teste internacional antes do Mundial 
de Wushu, que acontecerá em outubro na cidade de 
Xangai, China. Boa parte da equipe que representará 
o Brasil neste evento internacional poderá ser vista 
em ação no 30° Campeonato Brasileiro de Kungfu 
Wushu, em mais uma competição oficial antes do 
mundial. 

Equipe de Sanda. Equipe de Taolu.

Éverson da Silva, time do mundial, ouro no Sul-americano.Integrantes do time do mundial, ouro no Sul-americano.
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ÚLTIMOS PREPARATIVOS PARA O XXX CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU
A cidade de Bombinhas está pronta para receber a 
trigésima edição da principal competição do calen-
dário nacional de wushu. A competição contará com 
participação de cerca de 550 atletas de 19 estados, 
com representantes das cinco regiões do país. O mo-
vimento na rede hoteleira local supera 1000 pessoas 
e a expectativa é que a competição mova mais de 
1600 pessoas entre atletas, técnico, dirigentes, árbi-
tros, voluntários, acompanhantes, público e presta-
dores de serviços. Neste início de setembro a peque-
na e acolhedora Bombinhas irá respirar wushu.

O Comitê Organizador local tem trabalhado intensa-

mente nos últimos meses e faz agora os últimos ajus-
tes para receber as delegações de todo o país.

O XXX Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu será 
transmitido ao vivo via streaming, os canais para 
acompanhar a transmissão serão disponibilizados 
nas mídias oficiais da CBKW, permitindo que familia-
res e amigos possam acompanhar os atletas mesmo 
a distância.

Chegou a hora. A CBKW agradece o empenho da ci-
dade de Bombinhas e deseja uma excelente experi-
ência a todos os participantes.

CEIT Leonel Brizola, complexo que receberá a competição. Bombinhas Summer Beach, local das reuniões e pesagem.

Acabou a espera para o XXX Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu.


