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A CBKW promove anualmente uma premiação para 
homenagear os atletas que se destacaram nas com-
petições do calendário oficial ao longo da tempo-
rada. Nesta edição de 2019, cada departamento 
técnico analisou os resultados obtidos pelos atletas 
da Seleção Brasileira de Wushu e indicou aqueles 
cujos feitos se sobressaíram. A todos os nomeados é
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conferida uma certificação individual e ao atleta do 
ano de cada departamento também um placa de ho-
menagem.

A seguir estão os atletas agraciados neste Melhores 
do Ano 2019 e um breve relato da trajetória que lhes 
garantiu a indicação pela comissão técnica da CBKW.

TAOLU INTERNO
ATLETA DO ANO - SÉRGIO MINORU TANOSHI

ATLETAS NOTÁVEIS

Especialista em xingyiquan, Sérgio tem sido uma 
presença constante na Seleção Brasileira de Wushu. 
Neste ano obteve êxito em todas as rotinas de 
competição, tanto nacional quanto internacional-
mente. No 30º Campeonato Brasileiro de Kung-
fu Wushu venceu as três categorias que disputou 
com muita solidez. Em âmbito internacional o ex-
periente atleta conquistou vaga para representar o 
Brasil mais uma vez, desta vez no 3º Campeonato 
Pan-americano de Kungfu e Taijiquan, conquistan-
do a medalha de ouro em ambas as categorias de
xingyi, mãos e armas. Desempenho marcante como 
um todo que lhe rende a indicação para Atleta do 
Ano em Taolu Interno.

Marta Denise Guedes: A experiente atleta, teve 
uma trajetória de sucesso ao longo da temporada. 
Na competição nacional conquistou duas medalhas 
de ouro com boas apresentações. No pan-americano 
também competiu bem e conquistou mais dois ou-
ros. 

Tomás de Lima Ribeiro Almeida Freitas: O atleta fez 
uma excelente competição nacional conquistando 
quatro medalhas de ouro. Êxito repetido na conquis-
ta da medalha de ouro em taijiquan e taijijian mo-
derno no 4º Campeonato Brasileiro Universitário de 
Wushu.
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TAOLU ESPORTIVO
ATLETA DO ANO - GABRIEL KOMAZIRO NAKAMURA

ATLETAS NOTÁVEIS

O jovem atleta fez sua estréia em competições inter-
nacionais em 2018 com uma boa participação no 1º 
Campeonato Mundial Universitário de Wushu, de-
sempenho que o credenciou para a disputa de vagas 
na Seleção Brasileira de Wushu no ano de 2019. Ga-
briel mostrou grande amadurecimento desde então, 
evoluiu tecnicamente e conquistou uma vaga para 
competir no 15º Campeonato Mundial de Wushu. O 
atleta superou as expectativas se apresentando com 
solidez nas três categorias em que competiu e obte-
ve a melhor pontuação dentre todos os atletas brasi-
leiros na categoria nanquan masculino. Desempenho 
de gala que assegura a indicação de Atleta do Ano em 
Taolu Esportivo.

PROMESSAS DA BASE

Brenda Porfírio da Silva: Ainda em idade para com-
petir nas categorias de base, a jovem atleta mostrou 
potencial para compor a equipe no campeonato 
mundial e não decepcionou. Ante fortes adversárias 
foi competitiva nas categorias que disputou, com 
destaque para a 13ª colocação obtida em qiangshu.

Márcio de Oliveira Coutinho: O experiente atleta 
conquistou vaga para participar do mundial pela ter-
ceira vez e mostrou boa evolução em termos gerais. 
Mais competitivo e seguro, foi bem na competição 
e obteve a melhor colocação da equipe brasileira de 
taolu no campeonato mundial, 11º em jianshu.

Dylan Wentao Ter: O atleta de 12 anos conquistou 
vaga para representar o Brasil em mais uma competi-
ção internacional, no 8º Campeonato Sul-americano 
de Wushu. Em seu último ano na categoria grupo C 
venceu em changquan e daoshu, além de se reafir-
mar como campeão brasileiro.

Albert Anlon Hong: Com apenas 9 anos o atleta foi 
muito bem em meio a atletas mais experientes na 
competição sul-americana. Disputando também no 
grupo C em changquan e daoshu assegurou a me-
dalha de prata. Desempenho também repetido no 
campeonato brasileiro.
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TAOLU TRADICIONAL
ATLETA DO ANO - ANTHONY DA SILVA CAPELAZZO

ATLETAS NOTÁVEIS

Em mais um ano representando o Brasil, Anthony 
apresentou excelente desempenho nas duas compe-
tições internacionais da temporada, conseguindo os 
resultados mais expressivos da equipe brasileira. Em 
sua participação no 3º Campeonato Pan-americano 
de Kungfu e Taijiquan enfrentou categorias repletas 
de bons atletas e venceu com segurança. Competin-
do no 8º Campeonato Mundial de Kungfu, conquis-
tou uma medalha de ouro e duas de bronze, sendo 
avaliado no mesmo patamar dos atletas de maior 
nível da competição em ambas as categorias indivi-
duais disputadas. Desempenho extraordinário que 
lhe confere a indicação para Atleta do Ano em Taolu 
Tradicional.

PROMESSAS DA BASE

Ana Carolina Ribeiro Giglio: A jovem atleta se apre-
senta com a segurança de uma veterana, e por sua 
qualidade mais uma vez conquistou seu espaço na 
seleção. No campeonato mundial competiu com fir-
meza e conquistou o ouro na categoria cailifoquan 
grupo D feminino.

Stella Maris Ribeiro: A experiente atleta assegurou 
vaga na equipe brasileira para mais um mundial e 
apresentou excelente desempenho. Em uma cate-
goria concorrida venceu e conquistou mais um ouro 
para o Brasil, na categoria other traditional single 
weapon grupo E feminino.

Luiz Felipe Sebastião Marins: Logo aos 8 anos de ida-
de o prodígio mirim integrou o treino da seleção e 
chamou a atenção da comissão técnica, assegurando 
vaga para o mundial de kungfu. Com firmeza compe-
tiu bem e interagiu com atletas de todo o mundo. Ce-
nário favrorável para que o atleta continue a evoluir.

Ruben Almeida Vilas Boas: O jovem atleta conquis-
tou sua vaga para o pan-americano. Deparou-se com 
as categorias mais disputadas da competição, enfren-
tando mais que 50 atletas na sua chave. Apresentou-
-se com consistência, sobretudo, considerando o alto 
nível de competitividade.
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SANDA
ATLETA DO ANO - EDINEA PRADO CAMARGO

ATLETAS NOTÁVEIS

Edinea tem sido ao longo dos últimos anos uma das 
atletas mais vitoriosas do sanda brasileiro. Seu currí-
culo até o início desta temporada incluíam a prata na 
última copa de sanda, o bronze no mundial de 2017 
e alguns títulos continentais. Neste ano, a atleta foi 
campeã no 8º Campeonato Sul-americano de Wushu 
e apresentou desempenho incrível no 15º Campeo-
nato Mundial de Wushu. Neste, fez duas excelentes 
lutas contra atletas asiáticas e avançou para as semi-
finais do mundial, fase na qual foi superada em um 
combate parelho, ficando com a medalha de bronze 
novamente. Três vitórias em combates internacio-
nais, medalhas de ouro e bronze, trajetória que lhe 
garante a indicação para Atleta do Ano de Sanda.

PROMESSAS DA BASE

Raíne Martins: Após êxito nas competições nacio-
nais e continentais a jovem atleta conquistou vaga 
para disputar pela primeira vez um mundial. Dentro 
do leitai a atleta obteve duas vitórias sólidas, sendo 
superada pala multicampeã iraniana da categoria. 
Estréia em mundial com a conquista da prata.

João Oliveira: O experiente atleta assegurou vaga no 
time para as duas competições do ano, sul-america-
no e mundial. Na competição continental, apesar da 
chave disputada, venceu três lutas com autoridade e 
sagrou-se campeão. No mundial fez luta parelha na 
estréia sendo superado por pontos.

Erick Carvalho Pereira: Após a conquista do bron-
ze no mundial júnior em 2018, na atual temporada 
o atleta teve que mudar de divisão de idade. Entre-
tanto, o atleta se adaptou com facilidade, vencendo 
suas lutas e sagrando-se campeão tanto no brasileiro 
como no sul-americano.

Sabrina Paiva Mazutti: A atleta mostrou amadureci-
mento após a participação no último mundial júnior. 
Na competição nacional subiu de categoria para lu-
tar e venceu. No sul-americano teve uma forte atleta 
pelo caminho, venceu e sagrou-se campeã continen-
tal.
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SHUAIJIAO
ATLETA DO ANO - WASHINGTON ANTÔNIO NUNES SERAFIM

ATLETAS NOTÁVEIS

Com um histórico de resultados muito consistente, 
Washington tem sido um dos principais atletas de 
shuaijiao do Brasil nos últimos anos. Absoluto na 
sua categoria, tem vencido todas as competições em 
que participou, nacionais e internacionais. Na tem-
porada atual não foi diferente e, mesmo diante de 
um adversário forte, o atleta reafirmou a condição 
de campeão brasileiro de shuaijiao. Vale ainda ressal-
tar a constante presença do atleta em treinamentos, 
comprometido com a constante evolução técnica 
mesmo em uma temporada sem compromissos in-
ternacionais. Desempenho e disciplina que, combi-
nados, renderam a indicação para Atleta do Ano em 
Shuaijiao.

Daiana da Cruz Nascimento: A experiente atleta é 
presença constante nas competições de shuaijiao 
e treinamentos da seleção brasileira, destaque no 
feminino nos últimos anos. Em 2019 se reafirmou 
como campeã nacional e participou ativamente das 
atividades do departamento. 

Paulo Augusto Medeiros: O atleta também apre-
senta grande dedicação e comprometimento com a  
modalidade, em competições  e treinamentos. No 
campeonato brasileiro deste ano se reafirmou como 
campeão nacional, vencendo duas lutas com segu-
rança.

A Diretoria da CBKW parabeniza os atletas que competiram nacional e internacionalmente 
em 2019, representando seus estados e o Brasil. Esperamos que continuem a se dedicar aos 

treinamentos e a perseguir seus objetivos com afinco. Desta forma, 2020 há de ser ainda 
melhor para o Wushu do Brasil.
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