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A principal competição do calendário nacional che-
gou neste ano a sua trigésima edição. Realizada de 4 
a 8 de setembro na cidade de Bombinhas, esta foi a 
primeira vez que um Campeonato Brasileiro de Kun-
gfu Wushu foi realizado no estado de Santa Catarina. 
Participaram mais de 550 atletas de 19 estados, com 
as cinco regiões do país representadas. Como é habi-
tual a delegação anfitriã foi numerosa, com mais de 
50 atletas que defenderam as cores do estado pelo 
título de campeão brasileiro em seus domínios.

Com o legado da realização do Mundial Júnior no Bra-
sil em 2018 foi possível elevar o patamar organizacio-
nal e estrutural do Campeonato Brasileiro. Os custos 
inerentes à realização deste evento atualmente em 
muito excedem a soma de taxas de inscrição, deman-
dando um intenso trabalho na busca de patrocinado-
res e apoiadores. Dificuldade esta que não causou es-
panto ao Comitê Organizador Local, comandado pela 
sra. Sirley Cunha. Este trabalhou intensamente junto 
à Prefeitura, à Fundação de Esportes e aos Empresá-
rios de Bombinhas, propiciando a todos os presentes 
uma competição de altíssimo padrão. O cerimonial 
do evento foi prestigiado por muitas autoridades 
locais, com destaque para o prefeito de Bombinhas 
sr. Paulo Müller e a deputada estadual Paulinha, 
além de secretários e vereadores locais. A estrutura
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XXX CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU
disponibilizada contou com áreas oficiais de compe-
tição, amplas áreas de aquecimento, estrutura espe-
cial para premiações, transmissão via streaming em 
dois canais, disponibilidade de salas para reuniões e 
pesagem no hotel oficial, estadia, transporte e ali-
mentação da arbitragem.

Se a estrutura preparada foi grandiosa, o desempe-
nho técnico dos atletas chamou ainda mais a aten-
ção. Dentre atletas de renome internacional e novos 
expoentes buscando seu espaço, o que se viu foram 
disputas de alta qualidade pelo posto de campeão 
brasileiro. Lutas intensas e demonstrações com alto 
grau de dificuldade, em cada uma das áreas de com-
petição o nível técnico e preparo dos atletas ficou 
evidente. Alguns atingiram o objetivo, outros adqui-
riram importante aprendizado e o público presente 
pode desfrutar de um excelente Campeonato Brasi-
leiro de Kungfu Wushu.

Para um seleto grupo de atletas o próximo  desafio 
é a principal competição da modalidade, o Mundial 
de Wushu, que acontecerá em outubro na cidade de 
Xangai, China. Para os campeões brasileiros, o foco 
agora é o início do processo seletivo para os eventos 
internacionais de 2020, a iniciar em treino oficial da 
CBKW em dezembro.

Delegações perfiladas no cerimonial do evento.
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AUDIÊNCIA ESPECIAL
Em meio a todos os atrativos do XXX Campeonato 
Brasileiro de Kungfu Wushu um fato em especial se 
destaca, a presença das crianças do projeto “Guer-
reiros da Paz”, que puderam assistir às competições 
de perto. 

O projeto idealizado pelo comandante do Policia Mi-
litar da região de Tijucas SC, Major Eder Jaciel, e com 
participação direta do presidente da Federação Cata-
rinense de Kungfu Wushu, sr. Luiz Hasse, ensina artes 
marciais gratuitamente para mais de 250 crianças, 
sendo mais de 100 nas aulas de sanda. O objetivo do 
projeto é aproximar a comunidade da polícia militar 
em áreas de risco, através da oferta do rico conteúdo 
marcial para formação das crianças, promovendo um 
ambiente amistoso e propício ao desenvolvimento 
desses jovens.

Major Eder Jaciel, Luiz Hasse e crianças do projeto “Guerreiros da Paz” assistindo às competições.

Demonstração dos atletas da seleção brasileira. Competições de sanda.

Se no dia a dia essas crianças se dedicam para apren-
der sanda, na competição nacional puderam ver de 
perto os melhores atletas do país em ação, incluindo 
atletas que iniciaram a prática em projetos similares 
e atualmente integram a seleção nacional. 

A competição nacional passou de maneira marcante 
pelo estado de Santa Catarina, propiciando entrete-
nimento à população, movimentando o turismo e 
comércio locais. Estes são os fatores objetivos que 
motivaram a parceria com as autoridades locais e 
viabilizaram o projeto. Entretanto, são em benéfices 
como a oportunidade oferecida a estas crianças que 
residem o poder de transformação do esporte na so-
ciedade. Fomentar nos jovens o desejo de se dedicar 
ao esporte e seus valores inerentes, contribuindo po-
sitivamente para sua formação.
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ELEIÇÕES CBKW 2019
Nos últimos anos a CBKW passou por grande refor-
mulação em seu estatuto, essa foi feita com propósi-
to de se adequar às leis federais vigentes e assegurar 
total congruência com todas as determinações dos 
órgãos que regem o esporte em âmbito nacional. 
Dentre as novidades, talvez as mais significativas te-
nham sido sobre o processo eleitoral e seus mecanis-
mos de renovação das entidades de gestão esportiva. 
Estas estabelecem critérios mais rígidos de condução 
do processo eleitoral, asseguram a representação da 
classe dos atletas com direito de voto e e promovem 
formas de garantir a integridade da organização, com 
construção de mecanismos de transparência e alter-
nância de poder.

Nesse novo cenário estatutário foram realizadas no 
início de setembro as eleições para presidente, vice-
-presidente e membros do conselho fiscal da CBKW 
para o período 2020-2023. Duas federações estadu-
ais indicaram chapas no processo, sendo que apenas 
a indicada pelo Distrito Federal atendeu às exigên-
cias estatutárias e teve sua candidatura aprovada. 
Em votação, recebeu o apoio de todas entidades ha-
bilitadas a votar.

A chapa vencedora, nomeada “Desenvolvimento e 
Profissionalização”, tem Rafael Uliani como presiden-
te e Daniel Dionisio como vice-presidente, e conta 
com um detalhado e ambicioso plano de trabalho 
para os próximos anos do wushu no Brasil.

Na esfera política um dos pontos centrais é o estabe-
lecimento de uma subsede em Brasília, visando ace-
lerar processos com o governo. Além da proposição

Marcus Alves, atual presidente, Rafael Uilani e Daniel Dionísio,presidente e vice eleitos, José Antonio Silva, presidente da CE.

e uma postura de aproximação com demais organiza-
ções da modalidade no país, com o objetivo de bus-
car unidade e fortalecer a modalidade.

Em âmbito administrativo a ideia é fomentar o for-
talecimento das federações, associações e profissio-
nais da área, buscando solidificar a modalidade como 
fonte de trabalho e renda. Bem como construir junto 
com as federações um plano detalhado de projetos 
para benefício da modalidade no estado, aumentan-
do e melhorando a prática. O plano se pauta na viabi-
lização do financiamento público para instalação de 
centros de treinamentos estaduais e projetos sociais. 
Este demanda um processo de adequação dos esta-
tutos e meios de governança das entidades estaduais 
às leis vigentes no país, para o qual a CBKW disponi-
bilizará assessoria jurídica e administrativa especiali-
zada e qualificada.

Na parte técnica, além do trabalho pela manutenção 
e melhorias dos sistemas estabelecidos, a proposta 
passa pela construção e implementação do ranking 
nacional oficial, composto por todos os atletas par-
ticipantes do circuito nacional da modalidade, com 
propósito de estabelecer critérios de seleção mais 
objetivos.

Com esta proposta a nova gestão assumirá no dia 
1º de janeiro de 2020, com a missão de consolidar 
o trabalho já estabelecido e agregar novas ideias e 
propostas para que o wushu brasileiro continue a se 
desenvolver. A CBKW deseja sucesso aos novos ges-
tores e que isto se traduza em avanço para o wushu 
em todo Brasil.


