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3º CAMPEONATO NORDESTE DE KUNGFU WUSHU
A cidade de Penedo/AL sediará nos dias 26 e 27 
de março o 3º Campeonato Nordeste de Kung Fu 
Wushu. O evento conta com a organização da Fede-
ração Alagoana de Kung Fu Wushu (FAKFU) e o apoio 
da CBKW. O evento terá competições de Sanda, Taolu 
Esportivo, Taolu Tradicional e Taolu Tradicional Adap-
tado, em conformidade com as regras estabelecidas 
pela CBKW.

De acordo com o presidente da FAKFU, Soté Alves, 
a realização do Campeonato Nordeste tem como fi-
nalidade o aprimoramento técnico das equipes, bem 
como fomentar o esporte na região. “Estamos pre-
parando um evento que busca se consolidar cada vez 
mais no calendário de competições e servir de etapa 
importante para que os atletas da Reginao Nordes-
te se aperfeiçoem e testem seus limites. Esperamos 
todos de braços abertos em terras alagoanas”, pon-
tuou.

PLANEJAMENTO 2022
O Comitê Técnico da CBKW se reuniu no início do 
mês para traçar o planejamento técnico da entidade 
para o ano de 2022. Neste ano há grande expectativa 
para uma retomada definitiva do calendário de com-
petições e retração do cenário pandêmico, o que de-
manda também a readequação dos órgãos da CBKW 
para atender a demanda. 

Nesse cenário a pauta inicial foi o processo seletivo. 
A programação inicialmente não se fez possível devi-
do à permanência de algumas restrições de ativida-
des junto às universidades parceiras da CBKW, que 
mantêm algumas medidas de prevenção à Covid-19. 
Nesse contexto, foi aprovado o reinício do processo 
de forma on-line no dia 12 de março, na ocasião os 
atletas serão informados do calendário de competi-
ções atualizado e sobre como será conduzida a sele-
ção de atletas para eventos internacionais no atual 
contexto.

O tema subsequente foi a atualização do Regula-
mento Técnico do Campeonato Brasileiro de Kungfu 
Wushu para a edição de 2022, que está em processo

de finalização e em breve será disponibilizado para 
as federações filiadas e divulgado nas mídias oficiais 
da CBKW.

A reunião seguiu-se com diversos itens para asse-
gurar o cumprimento do escopo do Comitê. Desta-
cam-se o processo de solicitação de dados técnicos 
às Federações Estaduais, a atualização do calendário 
de competições e necessidade de atuação em cada 
evento confirmado, a atualização de diretrizes asso-
ciadas aos sistemas de graduação e retomada das 
atividades a eles relacionadas, bem como planeja-
mento de ações para o desenvolvimento técnico do 
Wushu no Brasil.

O Comitê Técnico da CBKW segue seu trabalho para 
dar vazão às necessidades técnicas para manutenção 
e desenvolvimento do wushu no Brasil, o órgão se 
reunirá novamente no final do mês de março para 
avaliação do início das atividades do processo sele-
tivo, acompanhamento das demais atividades de-
senvolvidas no período e dar continuidade das ações 
cotidianas do órgão.

Arte de divulgação do evento.
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RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO
A CBKW renovou neste mês a certificação que habili-
ta a entidade a pleitear projetos junto ao Ministério 
da Cidadania através da Secretaria Especial do Espor-
te. 

A CBKW segue trabalhando na formatação dos proje-
tos da gestão nos moldes estabelecidos pela Secreta-
ria, visando desta forma expandir o desenvolvimento 
da modalidade nacionalmente através do financia-
mento público/privado. 

JOGOS MUNDIAIS BIRMINGHAM 2022
Neste ano o wushu integrará o programa de competi-
ções de mais um importante evento multidisciplinar 
internacional, os Jogos Mundiais, que ocorrerão de 
09 a 14 de julho na cidade de Birmingham nos Esta-
dos Unidos.

O Brasil teve dois atletas convidados para as com-
petições de Changquan, Michele Silva no feminino e 
Márcio Coutinho no masculino. A representação do

país ainda contará com o técnico Gabriel Nakamura 
e com o árbitro convocado pela IWUW Maximilian 
Kobayashi.

A participação nos grandes eventos esportivos aju-
da a fortalecer o esporte na busca por espaço no 
cenário olímpico, assim como a constante presença 
de representantes brasileiros nestes eventos ajuda a 
sedimentar a força do País na modalidade.

Certificação renovada.

SELETIVA NACIONAL GYMNASIADE 
A Confederação Brasileira do Desporto Escolar 
(CBDE) comunicou a suspensão da Seletiva Nacional 
para a Gymnasiade na modalidade Wushu, que seria 
realizada no mês de março em Aracaju/SE. 

A Gymnasiade tem previsão de ser realizada no final 
do ano em Jinjiang na China. Ante o cenário interna-
cional atual, a CBDE acompanhará sua confirmação 
e comunicará futuramente sobre a realização ou não 
de uma seletiva de wushu para a Gymnasiade.

Logo oficial  dos Jogos Mundiais 2022.

Seletiva suspensa.
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PROCESSO SELETIVO  2022
No último dia 12 o Processo Seletivo 2022 foi ofi-
cialmente iniciado. Através de uma palestra on-line 
a Diretoria da CBKW trouxe aos atletas classifica-
dos informações sobre o calendário internacional 
de competições, detalhando eventos confirmados e 
perspectivas de confirmação, bem como apresentou 
os detalhes técnicos de como será feita a seleção de 
atletas.

Apesar do cenário de retomada progressiva de ati-
vidades presenciais, algumas indefinições do calen-
dário e a persistência de restrições de atividades 
nas universidades parceiras da CBKW, fez com que o 
Comitê Técnico deliberasse pela realização de ativi-
dades presenciais de forma mais pontual e somente 
nos contextos onde há disputa direta por vagas. Desta 
forma, optou-se por enquanto pela avaliação remota 
em situações sem limitação de vagas que dependem 
apenas do índice técnico individual dos atletas.

No caso do taolu tradicional, os anos pares costu-
mam ter dois eventos, Campeonato Mundial de Tai-
jiquan que não acontecerá este ano e Campeonato 
Sul-americano de Kungfu com perspectiva de con-
firmação. No contexto atual, a equipe técnica da 
CBKW estabeleceu a avaliação e seleção dos atletas 
por avaliação remota. Os atletas receberam um cro-
nograma no qual enviarão vídeos, receberão retor-
no técnico e, após um período para aprimoramento, 
poderão submeter suas técnicas novamente para 
avaliação que definirá a Seleção Brasileira de Taolu 
Tradicional. Desta forma, tão logo haja confirmação 
todos poderão se focar completamente na compe-
tição, aumentando as chances de participação. Este

evento incluiu shuaijiao em edições passadas, e para 
a possibilidade de inclusão nesta também, a comis-
são técnica de shuaijiao manterá acompanhamento 
próximo com os atletas. 

No caso do sanda e do taolu esportivo os anos pares 
envolvem Campeonato Pan-americano de Wushu e 
Campeonato Mundial Júnior de Wushu, já confirma-
dos para, respectivamente, julho no Brasill e dezem-
bro na Indonesia. Como ambos os eventos deman-
dam disputa por vagas a CBKW realizará as etapas 
de avaliação presencialmente na cidade de Brasília 
de 13 a 15 de maio. Através de parceria com a Fe-
deração de Wushu do Distrito Federal, o Ginásio do 
Cruzeiro receberá no dia 13 de maio os atletas quali-
ficados para etapa classificatória, sendo que os apro-
vados pela comissão técnica se juntarão aos atletas 
qualificados para etapa seletiva nos dias 14 e 15 para 
definição da seleção brasileira para ambos os even-
tos. O processo combinará disputa direta em situa-
ção de competição avaliadas por árbitros e avaliação 
pela comissão técnica da CBKW.

Todos os atletas envolvidos no Processo Seletivo 
estão em contato estreito com a comissão técnica, 
recebendo informação e sanando dúvidas para que, 
desta forma, todos tenham condições de se preparar 
bem e fazer o seu melhor em busca pelo seu espa-
ço nas seleções que representarão o wushu do Brasil 
em 2022. A CBKW deseja sucesso aos atletas e refor-
ça que o envolvimento de todos é essencial para que 
este processo se solidifique, seja através da simples 
participação ou levando suas percepções para os re-
presentantes dos atletas no Comitê Técnico.
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REUNIÕES DOS ÓRGÃOS DA CBKW
Todas as ações programadas ou realizadas pela 
CBKW são resultantes de um contínuo processo de 
planejamento. Além do constante planejamento ad-
ministrativo e estabelecimento de pontes entre os 
órgãos para execução daquilo que foi deliberado, co-
mumente os órgãos se reunem para manutenção de 
seus compromissos estatutários e necessidades mais 
urgentes.

No último dia 24 o Comitê Técnico esteve reunido 
para reporte da comunicação estabelecida e ativi-
dades desenvolvidas pela comissão técnica de cada 
modalidade após o início formal do processo seletivo 
no dia 12. Cada especialista técnico trouxe o que fora 
apresentado aos atletas, como foi recebido e circuns-
tâncias específicas para deliberação. Ainda sobre 
este assunto fora brevemente apresentado o anda-
mento dos preparativos para a realização da etapa 
presencial no mês de maio.

No dia 28 foi a vez do Conselho de Ética realizar sua 
reunião para estabelecimento do planejamento e 
ações do órgão, que não só atua no julgamento de

JOGOS MUNDIAIS UNIVERSITÁRIOS DE VERÃO 
Após participação na edição de 2017, este ano o 
wushu torna a integrar o programa oficial dos Jogos 
Mundiais Universitários de Verão FISU, que serão 
realizados em Chengdu na China no mês de junho. 
A Confederação Brasileira do Desporto Universitá-
rio (CBDU) chancelou a etapa presencial do Proces-
so Seletivo CBKW 2022, a ser realizada em Brasília 
de 13 a 15 de maio, para determinação dos atletas 

selecionados para representar o wushu universitário 
do Brasil no evento.

Os atletas universitários de wushu entre 18 e 26 anos 
de idade estão aptos a disputar vagas, todas as infor-
mações sobre como participar e como será o proces-
so de seleção  serão divulgadas em breve nas mídias 
oficiais da CBKW.

 situações de ordem ética, mas também compreende 
a promoção e difusão dos valores estabelecidos no 
Código de Ética da CBKW.

Logo oficial  dos Jogos Mundiais Universitários de Verão.

Reunião do Conselho de Ética da CBKW.

Material promocial FISU do Wushu.
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SEDE DEFINIDA PARA O 32º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU
A CBKW confirmou que a 32ª edição do Campeonato 
Brasileiro de Kungfu Wushu (32ºCBKW) será realiza-
da na cidade de Goiânia/GO, no período de 07 a 11 
de setembro de 2022. 

Após esta confirmação representantes da CBKW e da 
Federação de Kung Fu do Estado de Goiás (FKFEGO) 
reuniram-se com as autoridades locais para tratar 
dos preparativos para o evento. Estiveram presentes 
Marcus Alves, secretário geral da CBKW, Paula Ami-
dani, presidente da ANAKW e integrante do Conselho 
Administrativo da CBKW, Maria Madalena e Fábio de 
Araújo, dirigentes da FKFEGO, e Lusimar dos Santos, 
superintendente de gestão integrada da Secretaria

de Esportes de Estado de Esporte e Lazer de Goiás.

Na ocasião foi definida a realização da competição 
no Ginásio Valério Luiz de Oliveira (Arena Goiânia) e 
tratados todos os preparativos para a realização do 
evento, de forma a atender as necessidades do even-
to e manter o padrão qualitativo das competições da 
modalidade. 

A partir desta definição a CBKW deverá divulgar em 
breve o Regulamento Geral do 32ºCBKW, que com-
plementa o Regulamento Técnico disponibilizado an-
teriormente para as Federações Estaduais, incluindo  
os procedimentos e prazos de inscrição.

CONDUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
A confirmação dos atletas selecionados se dará me-
diante a divulgação do Regulamento Geral do 3º 
Campeonato Sul-americano de Kungfu, previsto para 
novembro na Argentina, pela Federación Surameri-
cana de Wushu (FESUWU).

Os atletas de sanda e taolu esportivo por sua vez es-
tão na expectativa para a disputa de vagas no mês 
de maio. Neste mês ambos os grupos se reuniram 
virtualmente com a Comissão Técnica da CBKW, que 
lhes forneceu detalhes dos protocolos de avaliação e 
endereçou as dúvidas existentes. Desta forma, a ex-
pectativa é que todos possam se preparar bem e de-
senvolver seu potencial máximo na competição por 
um lugar na Seleção Brasileira de Wushu.

Fábio de Araújo, Mario Kanashiro, Maria Madalena, Lusimar dos Santos, Marcus Alves, Paula Amidani.

O Processo Seletivo da CBKW para os eventos inter-
nacionais de 2022 continua avançando com impor-
tantes definições. Tanto para os atletas que têm pas-
sado por avaliação on-line quanto para aqueles que 
se preparam para a etapa presencial que ocorrerá de 
13 a 15 de maio na cidade de Brasília/DF.

Os atletas de taolu tradicional passaram por um 
processo de avaliação em etapas. Inicialmente com 
envio de gravação de suas rotinas de competição e, 
após análise da Comissão Técnica, retorno sobre os 
pontos que necessitavam de melhora. Então, a partir 
do envio de uma nova leva de vídeos a Comissão ava-
liou os atletas que apresentaram melhor índice técni-
co para compor a equipe em eventos internacionais. 
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EVENTO DE QIGONG-SAÚDE PARA OS PAÍSES DO BRICS
A exemplo do que aconteceu em 2021, a Internatio-
nal Health Qigong Federation (IHQF) está oferecendo 
novamente um grande fórum on-line para promoção 
da modalidade destinado aos países do BRICS, neste 
ano de 2022, nomeado de 2022 BRICS Health Qigong 
Promoters Training Camp. Este evento visa fortalecer 
o intercâmbio e a cooperação do Qigong-Saúde entre 
os países do BRICS e, pelo papel central exercido pelo 
Brasil na América Latina, foi permitido ao País incluir 
participantes da região nas atividades. 

No último dia 17 os praticantes de Qigong-Saúde se 
reuniram para início das atividades preparatórias 
para o evento. A exemplo do que fora realizado no 
último ano, foi programado um cronograma de pre-
paração localmente, para que todos possam desfru-
tar ao máximo das atividades propostas pelos espe-
cialistas chineses.  Foram realizados dois encontros 
com os membros da América Latina com o objetivo 
de revisar as técnicas antes do início das atividades 
da IHQF, que serão seguidos por um período de 5 
meses de encontros on-line para aprofundamento 
técnico nas rotinas de Yijinjing e Liuzijue com espe-
cialistas chineses.

As atividades desenvolvidas na América Latina foram 
conduzidas por Marcus Alves, Membro do Comitê Material promocial do evento.

REUNIÃO DOS MEMBROS DA FESUWU
Representantes da entidades de administração na-
cionais ligadas à Federación Suramericana de Wushu 
(FESUWU) reuniram-se na noite do último dia 29 
para tratar de assuntos relacionados ao desenvolvi-
mento da modalidade no continente.

Na reunião foram confirmados os próximos eventos 
sul-americanos da modalidade. A Federação Argen-
tina de Wushu Kungfu será responsável por sediar 
os próximos Campeonato Sul-americano de Kung-
fu e Copa Sul-americana de Sanda. Os eventos têm 
previsão de realização na cidade de Buenos Aires na 
primeira quinzena do mês de novembro deste ano. 
Em breve a FESUWU deverá divulgar o Regulamento 
Geral para as competições.

Executivo da IHQF e Secretário Geral da Confede-
ração Brasileira de Kungfu Wushu,  Angela Chung, 
Membro do Comitê Executivo da IHQF e Presidente 
da Associação Argentina de Qigong para a Saúde, e 
o Prof. Benjamín Gutierrez, Presidente da Associação 
Peruana de Qigong para a Saúde. 

A Cerimônia Oficial de Abertura do evento aconteceu 
no dia 30 com autoridades da IHQF, Chinese Health 
Qigong Association (CHQA), dos países do BRICS e 
mais nove países da América Latina. Brasil e os países 
latino americanos somaram 274 participantes na for-
malidade que marcou o início do evento. 

Membros da FESUWU em reunião.



/cbkwoficial

@cbkwoficial

cbkw.org.br

ABRIL 2022
RETROSPECTIVA CBKW

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados.

KUNGFU PARA CRIANÇAS COM AUTISMO
O professor Richard Leutz da Associação Garra de Ti-
gre de Bauru/SP tem desenvolvido recentemente um 
trabalho bem sucedido com crianças autistas. A ação 
que se iniciou pela simples boa vontade em atender 
bem a uma demanda ocasional, logo tomou corpo 
com o envolvimento de profissionais especializados 
e foi possível prover uma atividade transformadora 
para estas crianças.

A iniciativa já atende a seis crianças entre 5 e 7 anos, 
que segundo os pais logo apresentaram sinais de me-
lhora na socialização e se mostram muito envolvidas 
com o aprendizado da arte marcial. A Psicóloga Ana 
Carolina Santos, ressalta os benefícios da modalida-
de para o desenvolvimento motor e fortalecimento

físico das crianças. “A arte marcial para as crianças 
com autismo promove a autonomia, autoestima, di-
minui ansiedade, medo, nervosismo e a cognição, 
que é crucial para o aprendizado. Por serem aulas 
coletivas os alunos com Transtorno de Estado Autista 
são socializados e incluídos na dinâmica das ativida-
des, o que colabora para a comunicação e interação 
deles”, comenta.

O Kungfu em sua vasta diversidade é uma modalida-
de muito inclusiva, e iniciativas como estas destacam 
o poder de transformação que o Kungfu pode exer-
cer na sociedade. Uma amostra de como ampliar as 
possibilidades de atuação e de contribuição de for-
ma inovoadora e inspiradora.

Socialização em aulas coletivas.

REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO DA CBKW
13 a 15 de maio em Brasília/DF. 

A reunião ainda tratou da atualização das normati-
vas de graduação de sanda encaminhadas às filiadas, 
atualizações sobre o calendário oficial de eventos e 
reporte das atividades de Qigong-Saúde. O Comitê 
Técnico tornará a se reunir em 19 de maio para ava-
liação da etapa presencial do Processo Seletivo 2022 
e outras pautas que se fizerem necessárias.

No dia 28 foi realizada a reunião mensal do Comitê 
Técnico da CBKW. A pauta central foi a atualização 
dos avanços do processo seletivo. Com reporte dos 
especializas de taolu interno, Paulo Hiroshi Saka-
naka, e de taolu tradicional, Renato Feijó, sobre a 
condução da seleção de atletas por avaliação remo-
ta. Os especialistas de sanda, Pablo Stanelli, e de ta-
olu esportivo, Luiz Carlos Nascimento, detalharam a 
preparação para a etapa presencial a ser realizada de

Kungfu para crianças com autismo.
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13º CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE WUSHU
Neste ano o Brasil sediará a 13ª edição do Campeo-
nato Pan-americano de Wushu na cidade de Brasília/
DF. Esta é a principal competição da modalidade no 
continente, realizada bienalmente sob a chancela da 
Pan American Wushu Federation. A expectativa é que 
cerca de 300 atletas de 20 países do continente parti-
cipem na competição. O projeto conta com apoio da 
Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, que 
no início do mês publicou o parecer sobre o projeto 
de realização submetido pela CBKW.

Com a aproximação da competição os preparativos 
seguem avançando e a Diretoria Executiva da CBKW 
tem participado de diversas reuniões relacionadas ao 
evento. No último dia 19, Marcus Alves, secretário 
geral da CBKW, Thainá Gurgel, produtora executiva 
do evento e Paula Amidani, presidente da ANAKW e 

REUNIÃO COM FEDERAÇÕES ESTADUAIS
Na tarde do último dia 18 os dirigentes da CBKW se 
reuniram com os presidentes das Federações Estadu-
ais e com a Presidente da ANAKW para apresentar 
relatório trimestral de atividades e de assuntos de 
interesse das entidades.  

Dentre os assuntos tratados destacam-se: a confir-
mação da realização do 32º Campeonato Brasileiro 
de Kungfu Wushu em setembro na cidade de Goiâ-
nia; o detalhamento dos avanços no projeto de reali-
zação do 13º Campeonato Pan-americano de Wushu 
que ocorrerá em Brasília; a confirmação da renova-
ção da Certificação da CBKW junto a Secretaria Espe-
cial do Esporte; a suspensão da Seletiva Nacional de

Wushu para a Gymnasiade; a atualização do calendá-
rio oficial de eventos 2022; condições para pagamen-
to das anuidades de filiação de 2022; detalhamento 
sobre a suspensão de filiadas que não cumpriram 
com suas obrigações.

Embora todos estes temas tenham sido comunica-
dos e publicizados previamente, este tratamento aos 
assuntos em contato direto permite assegurar que 
todos estejam a par dos fatos e possam apresentar 
eventuais questionamentos. Contribuindo, desta for-
ma, para o estabelecimento de uma comunicação 
eficiente e transparente junto às entidades de admi-
nistração estaduais e associação de atletas. 

membro do Conselho Administrativo da CBKW, esti-
veram em reunião na Secretaria de Esporte e Lazer do 
Distrito Federal. Recebidos por Jackeline Domingues 
Aguiar, secretária executiva de políticas do esporte, 
José Antônio Soares Silva, vice-presidente e membro 
titular do CONFAE e Lana Miranda, coordenadora de 
projetos e modalidades esportivas, a reunião tratou 
de assuntos relacionados a realização da competição 
que conta com o apoio do Governo do Distrito Fede-
ral através do Conselho de Administração do Fundo 
de Apoio ao Esporte.

O 13º Campeonato Pan-americano de Wushu ocor-
rerá de 17 a 25 de julho na cidade de Brasília/DF e 
marcará a retomada do calendário de eventos inter-
nacionais da modalidade após o hiato criado pela 
pandemia.

José Antônio, Lana Miranda, Jackeline Aguiar, Marcus Alves, Paula Amidani, Thainá Gurgel.
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PROCESSO SELETIVO 2022
O ano de 2022 marca a retomada do Processo Seleti-
vo para eventos internacionais da CBKW. 

Se por um lado houve dois anos de hiato de com-
petições internacionais, por outro a equipe da CBKW 
pode preparar melhorias visando trazer transparên-
cia e maior entendimento por parte dos envolvidos.

Embora o cenário de retomada ainda não seja pleno, 

a equipe da CBKW fez todo o possível para imple-
mentar o máximo possível do que fora planejado de 
acordo com as confirmações do calendário, combi-
nando formato presencial e remoto de acordo com 
as necessidades. 

Este mês de maio concentrou importantes ações e 
marcou a implementação de um novo formato de 
avaliação para a seleção de atletas.

técnicas foi selecionada a Seleção Brasileira de Wushu 
para o 13th Pan American Wushu Championships, a 
ser realizado de 17 a 25 de julho em Brasília/DF, e 
pré-selecionados alguns atletas para o 8th World Ju-
nior Wushu Championships a ser realizado de 02 a 10 
de dezembro em Tangerang na Indonésia.

Após o evento o Comitê Técnico da CBKW se reuniu 
para avaliação das atividades. Os resultados da im-
plementação do novo modelo foram considerados 
positivos, com processos realizados conforme pla-
nejado. Na reunião foram identificados pontos que 
podem sem melhorados para que a experiência seja 
melhorada em oportunidades futuras.

SELETIVA NACIONAL DE WUSHU 2022

Com um trabalho da Federação de Wushu do Distrito 
Federal (FWDF) em parceria com o Governo do Dis-
trito Federal (GDF) a disputa de vagas para os atletas 
de sanda e taolu ganhou ares de competição, com 
estrutura completa para que os atletas mostrassem 
seu desempenho.

Áreas de competição oficiais, sistema de pontu-
ação eletrônico, árbitros e toda a estrutura das 
grandes competições. Nesse cenário a avaliação 
dos atletas em situação de competição ganhou 
muito mais peso e direcionou a avaliação comple-
mentar da Comissão Técnica. Após três dias de ati-
vidades envolvendo disputas de vaga e avaliações
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SELEÇÃO BRASILEIRA DE TAOLU TRADICIONAL E SELETIVA DE SHUAIJIAO
No caso dos atletas de wushu tradicional o calendário 
de competições ainda não está tão bem delineado. 
Neste ano há sólida perspectiva do 3º Campeonato 
Sul-americano de Kungfu ser realizado na Argentina 
no final do ano, mas sem oficialização de regulamen-
to até o presente momento.

Nesse contexto os técnicos da CBKW organizaram a 
realização de avaliação remota com os atletas para 
antecipar a definição dos atletas aptos a integrar o 
time. Cerca de 75 atletas foram selecionados e focam 

agora na preparação para os eventos internacionais.

Nos dias 09 e 10 de julho estes atletas se reunirão 
com a Comissão Técnica da CBKW para um treino 
preparatório da Seleção Brasileira de Taolu Tradicio-
nal. Na mesma ocasião será realizada uma seletiva 
para atletas de Shuaijiao para definir os atletas que 
representarão o Brasil na modalidade neste ano de 
2022. As atividades ocorrerão no Ginásio Municipal 
Vereador Pedro Ezequiel da Silva, cordialmente cedi-
do pelamprefeitura de Valinhos/SP.

Ginásio Municipal Vereador Pedro Ezequiel da Silva.

EVENTO DE QIGONG-SAÚDE PARA OS PAÍSES DO BRICS
desfrutar de aulas ministradas pelos especialistas da 
IHQF. Neste mês de maio foram três aulas técnicas 
de Yijinjing, o evento ainda se estenderá com mais 
atividades pelo mês de junho, para desenvolvimen- 
to dos conteúdos propostos nesse fórum, Yijinjing e 
Liuzijue.

O Qigong-Saúde é uma das vertentes mais inclusi- 
vas do Wushu e sem dúvidas uma das que melhor se 
adapta a esse novo contexto de atividades remotas. 
A CBKW tem trabalhado constantemente na media- 
ção da agenda proposta pela IHQF e no auxílio àque- 
les que têm interesse em praticar Qigong-Saúde de 
forma regular.

Calendário de atividades CBKW.

A International Health Qigong Federation (IHQF) está 
realizando um grande fórum on-line para promoção 
da modalidade destinado aos países do BRICS, o 
2022 BRICS Health Qigong Promoters Training Camp. 
Evento visa fortalecer o intercâmbio e a cooperação 
do Qigong-Saúde entre os países do BRICS.

O Brasil exerce importante papel no desenvolvimen- 
to da modalidade na América Latina, situação que 
permitiu capitanear a a inclusão de participantes da 
região nas atividades. Após um período de prepara- 
ção para as atividades do fórum, realizado no mês de 
abril, os 274 participantes oriundos dos países lati- 
no americanos se inscreveram no evento e puderam



/cbkwoficial

@cbkwoficial

cbkw.org.br

MAIO 2022
RETROSPECTIVA CBKW

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados.

13º CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE WUSHU
A principal competição continental das Américas está 
se aproximando, faltando pouco menos de dois me- 
ses para a tão esperada data os preparativos seguem 
em ritmo acelerado.

Como anfitriã do evento, a CBKW trabalha intensa- 
mente junto ao Governo do Distrito Federal, através 
da Secretaria de Esportes e do CONFAE, para assegu- 
rar a entrega do evento nos padrões esperados. Com 
atenção a cada detalhe do projeto a fim de pro- piciar 
a todos os participantes a melhor experência possível.

A Comissão Técnica da CBKW por sua vez finalizou 
o processo de seleção de atletas para o evento. Os 
esforços agora estão direcionados para que os atle- 
tas selecionados cheguem na competição em sua 
melhor forma. Mantendo contato estreito e proven- 
do orientações para que cada um treine e continue 
desenvolvendo sua preparação adequadamente em 
suas cidades de origem, uma vez que a equipe conta 

com atletas das cinco regiões do país.

A movimentação intensa não se restringe ao Brasil, 
mas pode ser notada em diversos países do conti- 
nente. Alguns países como Aregentina, Barbados, 
Bermudas, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, 
México, Paraguai, Porto Rico, República Dominicana, 
Uruguai e Venezuela já adiantaram as inscrições pre-
liminares de suas equipes. Outros países têm reali-
zado seletivas para definição de suas seleções nacio-
nais, a exemplo dos Estados Unidos que realizou um 
Team Trials no período de 26 a 28 de maio.

As competições internacionais em si costumeira- 
mente geram grande envolvimento, mas e nítido que 
o hiato de dois anos causado pelo período pandê- 
mico aumentou ainda mais o interesse e ansiedade 
de todos os países do continente na competição Pan-
-americana. Logo mais Brasília será palco de mais um 
momento histórico do Kungfu Wushu.

Seletiva Nacional dos EUA.Marcus Alves, Célio René, Daniel Dionisio.

Daniel Dionisio, Dep. Fed. Julio Cesar, Marcelo de Oliveira.José Luciano, Dep. Fed. Celina Leão, Dep. Dist. Sardinha.
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SANDA

Yasmim Vitória Pereira 
Kids Feminino 33Kg

Enzo Henrique Campesato da Silva
Kids Masculino 27Kg

Heitor Modesto Rodrigues
Kids Masculino 30Kg

Jamilly Pereira Soares
Infantil Feminino 48Kg

Guilherme Matheus Correa de Holanda
Infantil Masculino 45Kg

Moises Ribeiro da Silva
Infantil Masculino 52Kg
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Brayan Gledson Gomes Alves
Infantil Masculino 56Kg

Beatriz Macedo Martins
Juvenil Feminino 48Kg

Bianca Macedo Martins
Juvenil Feminino 52Kg

Thierri Gabriel Vogt
Juvenil Masculino 60Kg

Davi Alvares Prado
Juvenil Masculino 65Kg

Gabriel Davi Antonietti
Juvenil Masculino 70Kg

Lucas Gabriel Quirino de Freitas
Juvenil Masculino 48Kg

Asael da Silva Farias
Juvenil Masculino 52Kg

Adriel Souza de Jesus
Juvenil Masculino 56Kg
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 Yuan Colonetz Nunes
1º Reserva Juvenil Masculino

Raissa de França Leite
Adulto Feminino 48Kg

 Edinea Prado Camargo
Adulto Feminino 52Kg

Nathalia Briquezi Silva
1ª Reserva Adulto Feminino

Levi Ferreira de Souza
Adulto Masculino 52Kg

Rafael Lima Fontoura
Adulto Masculino 56Kg

Claudia Kloh de Souza
Adulto Feminino 56Kg

Beatriz Adrião Rustice Silva
Adulto Feminino 60Kg

Tamires Camila Flausino Gomes
Adulto Feminino 75Kg
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Gabriel Pedroso de Almeida
Adulto Masculino 60Kg

Jhonathan Souza Prado
Adulto Masculino 65Kg

Lucas Luciano Queiroz Pereira
Adulto Masculino 70Kg

Renato Weslley Bispo Paes
Adulto Masculino 90Kg

André Felipe Novaes Pereira
Adulto Masculino +90Kg

Jailson Oliveira Lourenço
1º Reserva Adulto Masculino

João Antonio de Oliveira
Adulto Masculino 75Kg

Ildson Maicon Conceição da Silva
Adulto Masculino 80Kg

Enoque Kennedy Fragoso Lopes Ferreira
Adulto Masculino 85Kg
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Aldebran Airton Valentim
2º Reserva Adulto Masculino

Marcos Henrique Silva dos Reis
3º Reserva Adulto Masculino

Gustavo Henrique Araújo Lima
Grupo B Masculino

Luiz Fernando Araújo Lima
Grupo B Masculino

Jhonatan Jesus dos Santos
Grupo C Masculino

Luíza Julien Salvarani Fragoso
Grupo B Feminino

Albert Anlon Hong
Grupo B Masculino

TAOLU



Dylan Wentao Ter
Grupo A Masculino
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Michele Silva dos Santos
Opcional Feminino

Caio Fernandes Martines
Opcional Masculino

Daniel Shing Yi Chen
Opcional Masculino

Angela Flavia Ximenes da Silva
Opcional Feminino

Brenda Porfírio da Silva
Opcional Feminino

Ellen Cecilia dos Santos
Opcional Feminino

Lucas Anten Hong
Grupo A Masculino

Lucas Raphael de Castro Rangel Rodrigues
Grupo A Masculino
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Mateus Corsino da Cunha
Opcional Masculino

Rafael Viana dos Santos
Opcional Masculino

Sergio Minoru Tanoshi
Opcional Masculino

Éverson Felipe Pereira da Silva
Opcional Masculino

Gabriel Komaziro Nakamura
Opcional Masculino

Marcio de Oliveira Coutinho
Opcional Masculino

A CBKW DESEJA UM EXCELENTE 
FINAL DE PREPARAÇÃO E 

SUCESSO NA COMPETIÇÃO 
A TODOS OS ATLETAS 

SELECIONADOS



/cbkwoficial

@cbkwoficial

cbkw.org.br

JULHO 2022
RETROSPECTIVA CBKW

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados.

THE WORLD GAMES 2022
Entre os dias 10 e 14 de julho de 2022 foi realizada 
a Competição de Wushu no 2022 World Games, na 
cidade de Birmingham nos Estados Unidos. O World 
Games é um importante evento internacional polies-
portivo onde são disputadas modalidades esportivas 
não olímpicas que são reconhecidas pelo Comitê 
Olímpico Internacional (COI), sob organização da In-
ternational World Games Association (IWGA). Após 
figurar como modalidade demonstrativa nas edições 
de 2009 na cidade de Kaohsiung em Taipei e de 2013 
em Cali na Colômbia, desta vez o Wushu integrou o 
programa como modalidade oficial. 

Na ocasião da reunião técnica do evento o Secre-
tário Geral da IWUF, Sr. Zhang Qiu Ping, confirmou 
que IWGA e IWUF firmaram parceria e o Wushu ago-
ra integra o programa do World Games em definiti-
vo, mais um importante passo para a consolidação

internacional do esporte. Outro importante momen-
to foi a presença o senhor Thomas Bach, presidente 
do COI, na competição de Wushu. O executivo foi re-
cebido por executivos da IWUF, interagiu com atletas 
e assistiu atentamente a um pouco das competições.

Esta marcante edição de Birmingham contou com re-
levante participação brasileira. A equipe de oficiais 
técnicos do evento teve Maximilian Kobayashi como 
árbitro e Rodrigo Carazzato como integrante do júri 
de recursos. Na competição o País foi representado 
pela atleta Michele Silva dos Santos que, com uma 
brilhante apresentação, conquistou o bronze na cate-
goria Changquan Feminino. Medalha merecida e bre-
vemente celebrada pela atleta e pelo técnico Gabriel 
Nakamura, que logo após a competição embarcaram 
para um novo desafio, o Campeonato Pan-americano 
de Wushu.

TREINO DA SELEÇÃO BRASILEIRA
Nos dias 09 e 10 deste mês foi realizado na cidade 
de Valinhos em São Paulo um treino e seletiva com 
atletas de shuaijiao e taolu tradicional. As atividades 
tiveram como foco a preparação para o 3º Campeo-
nato Sul-americano de Kungfu, evento a ser realizado 
de 10 a 14 de novembro em Buenos Aires na Argen-
tina.

A Comissão Técnica da CBKW recebeu mais de 50 
atletas pré-selecionados para a competição para

definição das últimas vagas e orientação técnica. 
Durante três períodos de atividades os técnicos ava-
liaram os atletas, definiram as últimas vagas para o 
evento e instruíram os selecionados visando a otimi-
zação do desempenho para a competição. 

Tão logo as últimas informações sejam enviadas pelo 
Comitê Organizador da competição a CBKW divulga-
rá a Seleção Brasileira de Wushu para o 3º Campeo-
nato Sul-americano de Kungfu.

Sr. Thomas Bach, presidente do COI, e atletas de wushu.Michele Silva dos Santos, medalha de bronze.
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13º CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE WUSHU
Neste mês de julho o Brasil sediou mais um impor-
tante evento internacional, após 14 anos o Campeo-
nato Pan-americano de Wushu voltou a ser realizado 
em solo brasileiro. A 13º edição da competição foi 
realizada de 21 a 25 de julho em Brasília, no Distrito 

Federal, e foi um grande sucesso. A estrutura prepa-
rada para receber mais de 400 participantes prove-
nientes de 15 países do continente causou excelen-
tes impressões, fazendo com que todos retornassem 
aos seus países com ótimas recordações do Brasil.

PROJETO

Logomarca oficial do 13º Campeonato Pan-americano de Wushu.

Embora o Campeonato Pan-americano tenha ocorri-
do em uma janela de poucos dias, essa competição 
demandou um longo processo de preparação nos 
bastidores. Um projeto ambicioso e trabalhoso, que 
só se fez possível com o apoio do Governo do Distrito 
Federal, através do competente trabalho da Secreta-
ria de Esportes e Lazer do Distrito Federal (SELDF) e 
do Conselho do Fundo de Apoio ao Esporte do Dis-
trito Federal (CONFAE). De figuras que não mediram 
esforços para o êxito da empreitada, como a Secreta-
ria de Esportes e Lazer e Presidente do CONFAE Sra. 
Giselle Ferreira de Oliveira, bem como todos os con-
selheiros do órgão e integrantes da equipe técnica do 
CONFAE.

O projeto abrangeu toda a infraestrutura para o 
evento, remuneração de profissionais especializados 

e o custeio de estadia e alimentação para toda a de-
legação brasileira durante o evento. 

A técnica de projeto Thainá Gurgel trabalhou intensa-
mente junto à área técnica do CONFAE para adequar 
o projeto esportivo à formatação técnica necessária, 
assegurando que cada necessidade do evento fosse 
atendida em conformidade com os parâmetros es-
tabelecidos para o uso de recurso público. Trabalho 
que ainda se estenderá até a conclusão da prestação 
de contas junto aos órgãos públicos e Assembleia da 
CBKW.

Um trabalho intenso, que comumente não aparece 
para quem desfruta de tudo que foi preparado como 
participante ou espectador, mas sem o qual seria im-
possível realizar um evento deste porte. 
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COORDENAÇÃO E VOLUNTARIADO
Eventos internacionais envolvem compromissos que 
costumeiramente não fazem parte da realização de 
campeonatos nacionais. Receptivo de aeroporto 
para delegações, cuidados com os executivos da Fe-
deração Pan-americana de Wushu, credenciamento 
de todos os participantes, organização de estadia, 
alimentação, transporte. Além de toda a logística das 
competições, que demanda boa integração entre as 
áreas de aquecimento e competição, bem como inte-
gração com o itinerário de transportes e preparo dos 
cerimoniais de premiação conforme protocolo para 

eventos internacionais. Todo esse trabalho deman-
dou uma integrada e eficiente rede de colaborado-
res, na qual a CBKW pode contar com membros do 
corpo diretivo e apoiadores. Cada um com funções 
designadas, contando com auxílio de um grupo dedi-
cado de voluntários que assegurou que tudo seguis-
se como planejado. 

A organização garantiu que o cronograma fluisse 
bem em todo o evento e foi frequentemente elogia-
da pelos participantes.

Organização de vouchers de alimentação.Preparação do credenciamento e inscrição final.

Sung Tien Lo na coordenação do receptivo. Transporte das delegações.
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COMUNICAÇÃO
Coordenar as ações in loco, embora vital, não é o 
bastante. Em um evento continental se faz neces-
sário assegurar grande vazão às informações atuali-
zadas da competição, além de propiciar canais para 
que familiares e amigos dos participantes consigam 
acompanhar tudo a distância. O trabalho se dividiu 
em duas grandes frentes, parte com Jordana Salda-
nha que capitaneou as transmissões e comunicação 
com a grande mídia, e parte com Paula Amidani, 

que cuidou dos canais de mídias sociais.

O 13º Campeonato Pan-americano de Wushu foi 
tema frequente na mídia local, os acessos nos con-
teúdos digitais superaram as expectativas atingindo 
métricas notáveis, a transmissão teve grande alcance 
e recebeu muitos elogios. Um trabalho bem coorde-
nado que trouxe muita visibilidade para a modalida-
de durante o evento.

Captura de vídeo produzido para midias sociais.Capa das transmissões oficiais.

ESTRUTURA
A estrutura montada para as competições se deu no 
ginásio da AABB, mesmo local da realização do últi-
mo campeonato brasileiro. Com a experiência prévia 
na realização de eventos e conhecimento detalhado 
do local foi possível realizar algumas melhorias em 
relação ao evento anterior.

Áreas oficiais de sanda e taolu, com espaço disponí-
vel para dispor os árbitros exatamente nos moldes 
dos eventos internacionais, destacando-se uma área 

especial para as premiações e área VIP para receber 
autoridades. Cada área de competição foi equipada 
com grandes painéis de led, que exibiam as trans-
missões ao vivo e resultados para os presentes. In-
formação também exibida em monitores na área de 
aquecimento.

Uma produção que proporcionou ótima experiência 
aos participantes e belos registros dos atletas em 
ação.

Estrutura para a competição.
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SELEÇÃO BRASILEIRA
Com o palco bem preparado a Seleção Brasileira en-
controu as condições ideais para brilhar, e os atletas 
não decepcionaram. Sob comando dos técnicos An-
tonio Silva e Adriano Pitoli no sanda, Luiz Carlos Sil-
va no taolu e Renato Feijó no taolu adaptado, com 
apoio dos fisioterapeutas Andrea Ceregatti e Leonar-
do de Andrade, a equipe somou 67 medalhas, sendo 
42 de ouro, 15 de prata e 10 de bronze.

No sanda as jornadas mais difíceis se colocaram na 
divisão adulto masculino, Rafael Fontoura, Gabriel 
de Almeida, Jhonathan Prado, Lucas Pereira e João 
Oliveira passaram por dois duros embates cada e, vi-
toriosos, faturaram o ouro em suas categorias.

No taolu, apesar das categorias opcionais estarem 
extremamente disputadas, os atletas brasileiros não 
se intimidaram e faturaram sete medalhas de ouro. 

Angela da Silva, Brenda Porfírio, Caio Martines, Ma-
teus da Cunha, Rafael dos Santos e Gabriel Nakamura 
por duas vezes.

Uma novidade nesta edição foi a inclusão do taolu 
adaptado. Cinco atletas brasileiros participaram e 
encantaram o público presente. Fabio Moreira, Fer-
nando Araújo, Gustavo do Amaral, Kimberlly Lopes 
e Tabatta Souza deram exemplo de superação que 
acarretaram calorosos aplausos de todos.

Além dos destaques individuais anteriormente men-
cionados, a Comissão Técnica da CBKW avaliou po-
sitivamente a participação da equipe no todo. Os 
atletas entenderam bem o desafio técnico e focados 
entregaram o seu melhor, em uma competição de al-
tíssimo nível que contribuiu muito para o amadureci-
mento de todos.

Primeiro treino em Brasília.

Delegação Brasileira.

Representantes do Brasil no cerimonial de abertura.
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CURSO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS
Paralelamente ao Pan-americano, foi realizado de 17 
a 21 de julho um Curso de Formação de Árbitros da 
Federação Pan-americana de Wushu. O objetivo da 
iniciativa foi trazer maior qualificação para árbitros 
brasileiros, habilitando-os a atuarem em eventos 
continentais, bem como reforçar a equipe que atua-
ria na competição que se seguiria.

Do Brasil formaram-se neste curso oito árbitros, no

sanda Aglenio Rodrigues e Silvio Kato , no taolu Fla-
via Crivelenti, Julio Ferreira, Luiz Carlos Silva, Mateus 
Caitano, Matias Frolich e Wagner da Silva.

As aulas envolveram palestras sobre regras, simula-
ções de pontuação com sistema eletrônico e avalia-
ções teórico-práticas. Uma experiência que permitiu 
que todos estivessem bem preparados para atuarem 
na competição continental.

Abertura do curso. Prática de pontuação de sanda.

CONTRAPARTIDA SOCIAL E LEGADO
A realização de eventos como esse sempre deixa um 
legado para a modalidade. Comumente, a mobiliza-
ção local sempre traz engajamento e atrai novos pra-
ticantes para a modalidade. Desta vez, entretanto, 
parte do projeto de execução era trazer uma contra-
partida social para a cidade sede. Para tanto, foram 
oferecidas aulas de iniciação em wushu para crianças 
da Fundação Casa Azul. Sob os cuidados da professora 
Jéssica Pedroza cerca de 75 crianças tiveram a opor-
tunidade de fazer aulas de wushu durante o even-
to e depois assistir às competições. Uma iniciativa

recebida com muito entusiasmo pelos pequenos.

De forma geral um evento desse porte sempre traz 
aprendizado e amadurecimento. Esta estrutura de 
competição exige muito planejamento e logística, 
e a CBKW tem conseguido melhorar a entrega para 
os participantes. Pouco a pouco corrigindo falhas e 
explorando novas formas de tornar a experiência 
dos envolvidos cada vez melhor, tornando a estrutu-
ra cada vez mais adequada para que os talentos do 
wushu brasileiro possam brilhar mais intensamente.

Aula de wushu para crianças da Fundação Casa Azul. Crianças beneficiadas com a iniciativa.
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2022 BRICS GAMES
BRICS é o acrônimo utilizado para se referir ao grupo 
político composto por cinco países: Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul. Paralelamente às reuniões 
desse grupo costumam ser realizadas competições 
esportivas entre os países citados, conhecidas como 
BRICS Games. O Wushu integrou o programa de 
competição previamente em 2017 na China, agora, 
com o encontro sendo sediado novamente no país, o 
Wushu será modalidade de competição novamente. 
Entretanto, dessa vez, em decorrência das restrições 
vigentes na China pela situação local dos índices de 
contaminação do coronavírus, a competição ocorre-
rá de forma on-line.

A delegação brasileira participará da competição 
com cinco atletas.Angela da Silva e Michele dos San-
tos na categoria changquan feminino, Caio Martines 
e Éverson da Silva na categoria changquan masculino 
e Gabriel Nakamura nas categorias nanquan e nan-
gun masculino. Todos já fizeram as gravações de suas 
rotinas e aguardam a avaliação da equipe de arbitra-
gem. Os resultados serão divulgados no final de se-
tembro.

Além da importância política de participar de um 
evento deste porte, sob a perspectiva esportiva, a 
participação de boa parte do time principal do Brasil 
é muito importante para manutenção da performan-
ce e pela referência técnica ao competir com atletas 
de primeiro escalão dos países participantes. 

Logo do BRICS 2022.

CONVOCAÇÃO PARA EVENTOS INTERNACIONAIS
a manutenção das competições de shuaijiao no even-
to, para qual o técnico Silvio Kato selecionou 9 atletas 
mesclando lutadores esperientes e novos talentos.

O último evento do ano ocorrerá nos dias 03 a 11 de 
dezembro, na cidade de Tangerang na Indonésia que 
receberá atletas de todo o mundo para o 8º Campeo-
nato Mundial Júnior de Wushu, principal competição 
internacional para as categorias de  base. Para este 
evento a Comissão Técnica de Sanda e de Taolu Es-
portivo considerou o desempenho no Processo Sele-
tivo e no 13º Campeonato Pan-americano de Wushu. 
No sanda foram selecionados 7 atletas, enquanto no 
taolu o técnico Luiz Carlos Nascimento selecionou 6 
atletas titulares e 1 reserva.

Antes dos desafios internacionais os atletas ainda 
poderão aproveitar na sua preparação o 32º Campe-
onato Brasileiro de Kungfu Wushu, agendado para 12 
a 16 de outubro em Goiânia/GO.

O Comitê Técnico da CBKW aprovou em reunião 
no início deste mês a relação de atletas seleciona-
dos pela Comissão Técnica da CBKW para os últimos 
eventos internacionais do calendário oficial de 2022.

Nos dias 10 a 14 de novembro será o próximo desafio, 
com duas competições simultâneas em Buenos Aires 
na Argentina. Visando o 3º Campeonato Sul-ameri-
cano de Kungfu os integrantes da Comissão Técnica  
de Taolu Tradicional, Paulo Hiroshi Sakanaka, Renato 
Feijó, Vilma Kurihara e Nina Silvestre conduziram o 
processo seletivo que aprovou 61 atletas. Destaque 
especial na equipe para os cinco selecionados do ta-
olu tradicional adaptado, que após a participação no 
pan-americano têm mais um desafio internacional 
pela frente. Para a 3ª Copa Sul-americana de San-
da os técnicos da modalidade Antonio Carlos Silva e 
Adriano Pitoli confirmaram a manutenção da equipe 
selecionada para o último pan-americano, com 32 se-
lecionados entre titulares e reservas. Destaque para
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SANDA & TAOLU

Moises Ribeiro da Silva
Sanda Infantil Masculino 52Kg

Beatriz Macedo Martins
Sanda Juvenil Feminino 48Kg

Bianca Macedo Martins
Sanda Juvenil Feminino 52Kg

Lucas Gabriel Quirino de Freitas
Sanda Juvenil Masculino 48Kg

Asael da Silva Farias
Sanda Juvenil Masculino 52Kg

Adriel Souza de Jesus
Sanda Juvenil Masculino 56Kg
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Davi Alvares Prado
Sanda Juvenil Masculino 65Kg

Gustavo Henrique Araújo Lima
Taolu Grupo B Masculino

Dylan Wentao Ter
Taolu Grupo A Masculino

Jhonatan Jesus dos Santos
Taolu Grupo C Masculino

Luíza Julien Salvarani Fragoso
Taolu Grupo B Feminino

Albert Anlon Hong
Taolu Grupo B Masculino

Luiz Fernando Araújo Lima
1º Reserva - Taolu Grupo B Masculino

Lucas Anten Hong
Taolu Grupo A Masculino
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TAOLU TRADICIONAL

Ana Carla Matos Rodrigues
Grupo B Feminino

Nicole Garcia Damásio
Grupo B Feminino

Felipe Yudi Silveira
Grupo B Masculino

Tiago Franciscato Capelatto
Grupo B Masculino

Madelaine Gomes da Silva
Grupo C Feminino

Manuela Iamarino
Grupo C Feminino
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Maria Eduarda Nadario Freitas
Grupo C Feminino

Enzo Amadeu Sassamoto Caetano
Grupo C Masculino

Gabriel Ribeiro Concon
Grupo C Masculino

Pedro Franciscato Capelatto
Grupo C Masculino

Analiz Pergolizzi Gonçalvez de Bragança
Grupo D Feminino

Brenda Silva dos Santos
Grupo D Feminino

Guilherme Jun Silveira
Grupo C Masculino

Igor Valente dos Santos
Grupo C Masculino

João Francisco Cunha dos Santos
Grupo C Masculino
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Gabrielli Aparecida Rizzato Lima
Grupo D Feminino

Jaqueline Ferreira Rodrigues
Grupo D Feminino

Katemann Akemi Valentim Uemoto
Grupo D Feminino

Samara Araujo do Nascimento
Grupo D Feminino

Severina Marta Ferreira dos Santos
Grupo D Feminino

Silvia Oliveira Battastini
Grupo D Feminino

Lorraine Carolline de Assis
Grupo D Feminino

Pamela Ramazzotti Gomes
Grupo D Feminino

Regina Helena Alencar Ribeiro
Grupo D Feminino
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Solange Pattaro de Mendonça
Grupo D Feminino

Taciene Gomide de Paula
Grupo D Feminino

Abel Cezar Candido Bento
Grupo D Masculino

Eduardo de Souza Lima
Grupo D Masculino

Edvaldo Pereira de Santana Junior
Grupo D Masculino

Fabio Moreira Araújo
Grupo D Masculino

Caio Zanini
Grupo D Masculino

Cléu de Almeida Costa
Grupo D Masculino

Danilo Augusto da Cunha
Grupo D Masculino
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Iuri Borges Coutinho Gallo
Grupo D Masculino

Lucas Machado Frade Galati
Grupo D Masculino

Thiago Ferreira de Queiroz
Grupo D Masculino

William Ferreira Pense
Grupo D Masculino

Fátima da Silva Diniz dos Anjos
Grupo E Feminino

Maria Silvia Dourado
Grupo E Feminino

Tomás de Lima Ribeiro Almeida Freitas
Grupo D Masculino

Victor de Oliveira
Grupo D Masculino

Victor Matheus Tibiriça Batata
Grupo D Masculino
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Marta Denise Guedes
Grupo E Feminino

Nina Romano Cardoso Silvestre
Grupo E Feminino

Patricia dos Santos Oliveira
Grupo E Feminino

Jaime César Tai
Grupo E Masculino

Jair Araújo do Nascimento
Grupo E Masculino

José Augusto da Silva Junior
Grupo E Masculino

Carlos André Souza Feitosa
Grupo E Masculino

Eronaldo Soares da Silva
Grupo E Masculino

Ítalo Jorge Oliveira Santos
Grupo E Masculino
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Marcos Dimanfá Bongianni
Grupo E Masculino

Richard Leutz
Grupo E Masculino

Sérgio Minoru Tanoshi
Grupo E Masculino

Tabata Cristina da Silva Souza
Grupo C Feminino

Kimberlly da Silva Lima Lopes
Grupo D Feminino

Fabio Fabi Moreira
Grupo D Masculino

Stella Maris Ribeiro
Grupo F Feminino

TAOLU TRADICIONAL ADAPTADO
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Fernando Silva Araújo
Grupo D Masculino

Gustavo Gurgel do Amaral
Grupo D Masculino

Apoio - João Roberto Moreira Neto
Grupo D Masculino

SANDA

Jamilly Pereira Soares
Infantil Feminino 48Kg

Guilherme Matheus Correa de Holanda
Infantil Masculino 45Kg

Moises Ribeiro da Silva
Infantil Masculino 52Kg

Brayan Gledson Gomes Alves
Infantil Masculino 56Kg

Beatriz Macedo Martins
Juvenil Feminino 48Kg

Bianca Macedo Martins
Juvenil Feminino 52Kg
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Thierri Gabriel Vogt
Juvenil Masculino 60Kg

Davi Alvares Prado
Juvenil Masculino 65Kg

Gabriel Davi Antonietti
Juvenil Masculino 70Kg

Lucas Gabriel Quirino de Freitas
Juvenil Masculino 48Kg

Asael da Silva Farias
Juvenil Masculino 52Kg

Adriel Souza de Jesus
Juvenil Masculino 56Kg

 Yuan Colonetz Nunes
1º Reserva Juvenil Masculino

Raissa de França Leite
Adulto Feminino 48Kg

 Edinea Prado Camargo
Adulto Feminino 52Kg
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Nathalia Briquezi Silva
Adulto Feminino 65Kg

Levi Ferreira de Souza
Adulto Masculino 52Kg

Rafael Lima Fontoura
Adulto Masculino 56Kg

Claudia Kloh de Souza
Adulto Feminino 60Kg

Beatriz Adrião Rustice Silva
Adulto Feminino 56Kg

Tamires Camila Flausino Gomes
Adulto Feminino 75Kg

Gabriel Pedroso de Almeida
Adulto Masculino 60Kg

Jhonathan Souza Prado
Adulto Masculino 65Kg

Lucas Luciano Queiroz Pereira
Adulto Masculino 70Kg
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Renato Weslley Bispo Paes
Adulto Masculino 90Kg

André Felipe Novaes Pereira
Adulto Masculino +90Kg

Jailson Oliveira Lourenço
1º Reserva Adulto Masculino

João Antonio de Oliveira
Adulto Masculino 75Kg

Ildson Maicon Conceição da Silva
Adulto Masculino 80Kg

Enoque Kennedy Fragoso Lopes Ferreira
Adulto Masculino 85Kg

Aldebran Airton Valentim
2º Reserva Adulto Masculino

Marcos Henrique Silva dos Reis
3º Reserva Adulto Masculino
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SHUAIJIAO

Daiana da Cruz Nascimento
Adulto Feminino 52Kg

Adriana Moreira dos Santos
Adulto Feminino 56Kg

Danilo Junior Silva Machado
Adulto Masculino 60Kg

Washington Antonio Nunes Serafim
Adulto Masculino 75Kg

Everton de Souza da Silva
Adulto Masculino 82Kg

Claudinei Moreira de Jesus
Adulto Masculino 100Kg

Stallony Maycon de Souza
Adulto Masculino 60Kg

Leandro Loch dos Santos
Adulto Masculino 65Kg

Miqueias Marques Miranda
Adulto Masculino 70Kg
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2022 FISU WORLD COMBAT GAMES
O wushu universitário esteve em foco no mês de se-
tembro, a modalidade integrou o programa do 2022 
FISU World Combat Games, evento destinados a múl-
tiplas modalidades de combate cuja a competição de 
wushu foi realizada nos dias 19 a 25 de setembro na 
cidade de Samsun, Turquia.

Com suporte da Confederação Brasileira do Despor-
to Universitário o Brasil participou com o atleta da 
UFMT Gabriel Pedroso de Almeida e o técnico An-
tonio Carlos Silva. A chave do brasileiro contou com 
oito atletas e o sorteio colocou um cenário bem de-
safiador. Logo nas quartas de final um adversário de 
Hong Kong que, apesar de impor um combate duro, 
foi superado pelo brasileiro por dois rounds a um. O 
desafio na semifinal foi ainda maior, contra um atleta 
da principal força do sanda internacional na atualida-
de, o Irã. Apesar de conseguir equilibrar as ações do 
combate, Gabriel foi superado e encerrou sua partici-
pação com uma valiosa medalha de bronze.

O Brasil ainda contou com a participação no evento 
de Marcus Alves, selecionado para o evento como

árbitro chefe assistente.

O próximo evento do calendário internacional de 
wushu universitário está agendado para 29 de ju-
lho a 03 de agosto de 2023, os Jogos Mundiais FISU 
2023, com sede na cidade de Chengdu na China.

Pódio da categoria sanda 60kg.

32º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU
Nos dia 12 a 16 de outubro a cidade de Goiânia rece-
berá o principal evento nacional do calendário oficial 
da CBKW. O 32º Campeonato Brasileiro de Kungfu 
Wushu contará com participação de cerca de 570 
atletas de 20 estados.

Com os principais preparativos já realizados é essen-
cial que todos os participantes atentem-se aos deta-
lhes da programação divulgada no portal da CBKW.  
Atletas, técnicos e árbitros deverão passar pelo pro-
cesso de credenciamento, protocolo essencial para 
identificação prévia daqueles que terão acesso às 
áreas de aquecimento e competição, visando trazer 
celeridade às competições. Para os atletas de com-
bate outro importante ponto é o horário determina-
do para as pesagens oficiais.

A equipe da CBKW aguarda ansiosamente todos 
os participantes para mais este grande evento do 
wushu nacional. Logo do 32ºCBKW.
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32º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU
Goiânia sediou entre os dias 12 e 16 de outubro o 32º 
Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu,  competi-
ção que contou com representações de 20 estados e 
mais de 700 participantes, dentre atletas, técnicos e 
oficiais. Se a edição anterior da competição marcou a 
retomada das atividades presenciais após o período 
pandêmico, esta consolidou a confiança da comunida-
de do Kungfu Wushu no trabalho desenvolvido com a

maior adesão já registrada na competição nacional.

A realização de um evento deste porte envolve muito 
planejamento e grande mobilização de colaborado-
res, cada uma das fases e contribuições dos envolvi-
dos na realização tem importância ímpar para viabi-
lização deste grande evento, fazendo-se necessário 
reportar cuidadosamente todo o processo.

PROJETO
Se por um lado as competições se desenrolaram em 
cinco intensos dias na cidade de Goiânia, a realização 
da mesma só foi possível com muito planejamento e 
trabalho prévio. Localmente, o presidente da Federa-
ção de Kung Fu do Estado de Goiás (FKFEGO), Fabio 
Araújo, e a presidente do Comitê Organizador Local, 
Madalena Frade, trabalharam por meses junto as au-
toridades locais para viabilizar a competição.

Um trabalho que se estende desde a apresentação 
da modalidade e dos benefícios de um evento como 
este para a cidade sede, passando pela elaboração

do projeto e viabilização do seu financiamento, e um 
longo processo para assegurar a execução de tudo no 
tempo correto e conforme planejado. 

Com imprescindível apoio do Secretário de Estado de 
Esporte de Goiás Henderson de Paula Rodrigues, do 
Superintendente de Gestão Integrada Lusimar Pinto 
dos Santos e do Técnico em Gestão Pública Paulo Luiz 
Araújo Vieira, bem como da Secretaria Municipal dos 
Esportes de Goiânia, que proporcionaram a grande 
maioria das ações estruturais do evento, fator essen-
cial para a viabilização da competição.

Madalena Frade, Fábio de Araújo, Marcus Alves, Henderson Rodrigues e Paulo Vieira.
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A realização do Campeonato Brasileiro passou por 
uma profunda transformação nos últimos anos, e 
além de demandar grande planejamento, cada vez 
mais depende da mobilização maior de de forças 
oriundas da própria comunidade do Kungfu Wushu.

Coube ao Comitê Técnico todo o planejamento da 
competição. Elaboração de regulamentos, seleção 
da equipe de oficiais que atuaria no evento e pre-
paro dos envolvidos para que tudo atingisse o nível 
qualitativo planejado para a competição e esperado 
pelos participantes. 

Uma vez constituída a equipe de oficiais, coube aos 
árbitros principais que coordenariam cada área cui-
dar da preparação final da equipe de árbitros selecio-
nados. Estes por sua vez se dedicaram intensamen-
te colocando toda seu preparo a serviço dos atletas 
para entregar o melhor aos atletas participantes, re-
alizando sua função com afinco e por muitas vezes

atuando nos bastidores além de suas funções, sem-
pre comprometidos em garantir o melhor andamen-
to para a competição.

O Comitê Organizador Local reuniu colaboradores 
da modalidade e voluntários que trabalharam duro 
para cumprir todas as tarefas necessárias para rea-
lização do evento. A cuidadosa montagem das áreas 
de competição, o atendimento aos atletas no creden-
ciamento e o suporte a competição ficou a cargo de 
numerosa e gentil equipe local, cujo carinho foi pon-
to positivo central na maioria dos relatos vindos dos 
participantes do evento.

Como ocorre em qualquer evento, dificuldades se 
apresentaram, mas todas foram superadas por esta 
equipe de trabalho com a colaboração das delega-
ções participantes, cujas ações estiveram sempre na 
mesma direção, o sucesso do 32º Campeonato Brasi-
leiro de Kungfu Wushu.

FORÇA DE TRABALHO

Oficiais Técnicos do 32º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu.

ESTRUTURA
Desde a chegada das áreas oficiais na ocasião do 
7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu, a cada 
evento a CBKW vem aperfeiçoando a estruturação 
das competições, combinando melhorias no local de 
competição e integrando as localidades acessórias. 
Se este trabalho por si só já é desafiador, cabe res-
saltar ainda que a competição nacional é itinerante,

ou seja, a cada edição é realizada em uma nova sede 
com novos organizadores locais. O Campeonato Bra-
sileiro retornou ao Estado de Goiás após 19 anos e 
quase nada da experiência pregressa pode ser utili-
zada nesta ocasião, uma vez que tudo está profunda-
mente transformado. Embora pudesse ser mais fácil 
trabalhar com uma sede fixa, é do entendimento da
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gestão da CBKW que levar a competição a diferentes 
localidades é essencial para promover o desenvolvi-
mento da modalidade pelo País.

Em face do retorno positivo da comunidade, as com-
petições das categorias de base e adultos realizadas 
em dias separados foi mantida nesta edição. Desta 
forma foi possível estruturar o cronograma de for-
ma mais enxuta para os participantes. No hotel ofi-
cial foram realizadas as pesagens, organizadas pelos 
oficiais, os sorteios de chaves e congressos técnicos. 
Uma equipe de aproximadamente 60 oficiais foi alo-
jada, recebeu três refeições diárias e remuneração 
pela atuação, bem como o transporte para o ginásio. 
Foi oferecido ainda um itinerário de traslado hotel/
ginásio/hotel nos hotéis credenciados. 

Na ótima estrutura da Goiânia Arena foi possível 
instalar áreas oficiais de competição e as áreas de

aquecimento, fazendo com que o cronograma da 
competição se desenrolasse com grande fluidez. Os 
backdrops posicionados estrategicamente para divi-
dir os espaços, além de uma área em separado para 
o pódio que permitiu a realização das premiações si-
multaneamente. 

O sistema de pontuação eletrônico introduzido na 
edição anterior também trouxe novidades. Suporta-
do por 35 notebooks utilizados na inserção de notas 
e contratação de link de internet dedicado, contou 
desta vez com painéis de LED e integração com a 
transmissão. Tanto os presentes quanto os especta-
dores puderam contar com claras informações visu-
ais das competições em curso, resultados e parciais 
de classificação. Nos tapetes muita agilidade na fina-
lização das notas e informações mais detalhadas para 
os atletas. No plataforma, informações em tempo 
real para atletas e público. 

Estrutura montada para a competição.

COMUNICAÇÃO
Progressivamente o trabalho de comunicação nos 
eventos da CBKW tem se tornado mais robusto, com 
o entendimento que a realização de grandes eventos 
precisam vir acompanhados de um trabalho especiali-
zado que traga grande visibilidade para a modalidade. 

A pasta contou com uma coordenadora incumbida de 
direcionar uma equipe de profissionais a alimentar di-
versos canais com uma linguagem coesa. A identida-
de visual do evento foi feita por designer profissional,  
incluindo o desvolvimento de logomarca e desenvol-
vimento de artes para toda a comunicação. As mídias 
sociais receberam especial atenção, com duas pes-
soas combinando informações da competição com 
conteúdos específicos para promover engajamento e

assegurar alcance às publicações.

A equipe de transmissão por sua vez, além da equipe 
técnica de operadores, contou com narradores pro-
fissionais e comentaristas da modalidade. A transmis-
são de todo o evento foi feita em três links simultâne-
os, não apenas ajudando a enriquecer a experiência 
dos presentes nos telões, mas também permitindo 
que familiares e amigos acompanhassem os atletas a 
distância e gerando um conteúdo atrativo para o pú-
blico em geral. Por fim, um assessor de imprensa foi 
designado para assegurar visibilidade da competição 
também nos canais de imprensa, acionando veículos 
e fornecendo informações em formato adequado. 
Confira este conteúdo em go.cbkw.org.br/jct7DB.
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Apesar de todos esses aspectos de bastidores para 
assegurar uma grande competição, o maior destaque 
foi o show propiciado pelos atletas em ação. Os re-
latórios técnicos do evento evidenciam que o nível 
técnico vem acompanhando o crescimento estrutu-
ral da modalidade, com  quantitativos e índice técni-
co expressivos em cada uma das áreas técnicas.

O estabelecimento do Ranking CBKW e a reestrutura-
ção do Processo Seletivo em 2020 apontaram um cla-
ro caminho de valorização do Campeonato Brasileiro, 
muito bem absorvido pelos atletas. A grande adesão 
de atletas que têm integrado a Seleção Brasileira de

Wushu nos últimos anos, tanto na edição de 2021 
quanto na atual contribuiu muito para a elevar o ní-
vel da competição nacional, de forma direta e indire-
ta. Além de poder ver os expoentes da modalidade 
em ação, o intercâmbio técnico com estes atletas 
ajuda o desenvolvimento das novas promessas a ser 
ainda mais rápido. 

Embora em muitos casos estes atletas tenham reafir-
mado suas posições, a grande maioria foi submetido 
a grandes desafios técnicos, melhor para o público 
que pode desfrutar de grandes embates pelo títulos 
das categorias em disputa.

COMPETIÇÃO

Competição de Taolu.

O 32º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu con-
solida o padrão de organização dos eventos da mo-
dalidade no Brasil. Com estrutura e sistemática de 
trabalho do mesmo porte de eventos internacionais.

Após a finalização da competição, a equipe  da CBKW 
já trabalha no preparo do Processo Seletivo 2023. 
Embora as competições internacionais ainda sejam 
determinantes na finalização dos classificados, as 
vagas relacionadas ao brasileiro já estão em análise 

para que a divulgação seja breve tão logo tudo esteja 
definido. Como a competição nacional delimita boa 
parte dos classificados, a Comissão Técnica já estu-
da a estruturação dos protocolos de avaliação para 
atender o volume estimado de participantes.

Logo os canais oficiais da CBKW trarão importantes 
atualizações para os atletas e é importante que todos 
aqueles que medalharam na competição nacional es-
tejam atentos às novidades.

EXPECTATIVAS FUTURAS E PROCESSO SELETIVO

Competição de Sanda.
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MOMENTOS DO 32º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU
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6º CAMPEONATO BRASILEIRO UNIVERSITÁRIO DE WUSHU
Nos dias 12 e 13 foi realizada na cidade de Goiânia a 
6ª edição do Campeonato Brasileiro Universitário de 
Wushu. A competição homologada pela Confedera-
ção Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) é re-
alizada paralelamente ao Campeonato Brasileiro de 
Kungfu Wushu desde 2016, com objetivo de aprovei-
tar o principal evento nacional da modalidade para 
fomentar a prática do desporto universitário. 

O regulamento da competição passou por algumas 
transformações ao longo dos anos, a fim de  melho-
rar a experência para os atletas. Realizado nos dias 
das competições de base, evita-se conflitos entre a 
participação em ambas as competições. No caso do 
sanda, a competição oferece menos categorias de 
forma a estimular a competitividade, no taolu ,ado-
ta-se o modelo de categorias com resultados de ro-
tinas combinados, modelo similar ao adotado em 
alguns eventos multidisciplinares propiciando uma 
experiência diferente para os atletas. Logo da competição universitária.

COMO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES DE WUSHU UNIVERSITÁRIO
O universo das competições universitárias abre um 
novo horizonte de possibilidades para os atletas de 
wushu. No breve histórico de eventos são comuns os 
relatos de atletas conseguindo apoio para sua parti-
cipação junto as instituições de ensino superior (IES) 
que representam, ou mesmo conseguindo bolsas es-
portivas junto àquelas de natureza privada.

Para participar desse universo o melhor caminho é 
sempre buscar a atlética da IES onde estuda e esta-
belecer um núcleo de prática de Wushu. As atléticas 
são a ponte com a CBDU para participação nos Jo-
gos Universitários Brasileiros de Lutas, competição 
costumeiramente realizada no primeiro semestre do 
ano e principal caminho para os eventos de wushu 
relaziados pela Federação Internacional do Desporto 
Universitário (FISU) em parceria com a Federação In-
ternacional de Wushu (IWUF), como o Mundial Uni-
versitário e alguns eventos multidisciplinares com 
wushu integrado ao programa de competições.

O Brasil tem sido representado nos principais eventos 
internacionais como a Universiade de Taipei em 2017,

o 1º Campeonato Mundial Universitário de Wushu 
em Macau 2018 e, conforme noticiado na edição 
anterior deste periódico, a Copa do Mundo Univer-
sitária de Esportes de Combate 2022, conquistando 
medalha de bronze nos dois últimos da lista.

Em 2023 o wushu retorna ao programa oficial da 
competção na qual iniciou sua trajetória internacio-
nal em 2017, na competição agora conhecida como 
Jogos Mundiais FISU, a ser realizada na em Chengdu 
na China. Esta que é a segunda maior competição 
desportiva o planeta, estava originalmente prevista 
para 2021, mas foi reagendada para o ano que vem 
devido à pandemia da Covid-19.

Os critérios de participação ainda hão de ser defini-
dos pela equipe técnica da CBDU em conjunto com a 
CBKW. Entretanto, todo atleta que almejar participar 
deste evento deve se prepararar desde já, estreitan-
do relações com a atlética de sua IES e acompanhan-
do frequentemente as mídias da CBKW para se man-
ter informado de quaisquer novidades relacionadas 
ao assunto.
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BRASIL BRILHA NO SUL-AMERICANO
A cidade argentina de Buenos Aires recebeu de 10 
a 14 de novembro duas competições sul-americanas 
realizadas paralelamente, o 3º Campeonato Sul-ame-
ricano de Kungfu e a 3ª Copa Sul-americana de San-
da. Essas competições marcam o retorno das com-
petições internacionais para os atletas de shuaijiao e 
taolu tradicional, restabelecendo então o calendário 
oficial de competições, e ainda incluiriam competi-
ções de sanda e taolu tradicional adaptado.
 
O Brasil participou com grande delegação e obteve 
excelentes resultados, sendo que apenas um atleta

da equipe não medalhou, devido a uma lesão que 
forçou sua desitência. A equipe acumulou 56 meda-
lhas de ouro, 21 de prata e 05 de bronze, totalizando 
82 aparições no pódio em ambas as competições sul-
-americanas.
 
A Comissão Técnica da CBKW avaliou positivamente 
as competições em um todo, não só pelo desempe-
nho do Brasil, mas pelo desafio técnico encontrado. 
Com grande adesão, onze países marcaram presença 
com bons atletas, valorizando ainda mais as conquis-
tas dos brasileiros.

RETORNO DO MUNDIAL JÚNIOR DE WUSHU
Após a realização da última edição no Brasil em 2018, 
o 8º Campeonato Mundial Júnior de Wushu será rea-
lizado no início de dezembro na cidade de Tangerang 
na Indonesia.

O Brasil participará com uma delegação de 19 pesso-
as no evento, a maior já inscrita para a competição 
quando realizada fora do país. A equipe contará com 
três atletas de sanda e sete de taolu, com a maioria 
debutando em mundiais. A competição ocorrerá de 
03 a 11 de dezembro com atualizações nas mídias da 
CBKW e transmissão na Wushu TV, canal oficial da 
IWUF no Youtube.

Celebração dos participantes ao final do evento.

MARTIAL ARTS TRAINING CAMP
No último dia 18, a Associação Chinesa de Wushu 
promoveu uma reunião com Federações Nacionais 
da América Latina e Caribe. No encontro foi anuncia-
do a criação de uma série de conteúdos destinados a 
fomentar o desenvolvimento técnico na região.

Após a realização da competição on-line de Taijiquan 
em 2021, a entidade chinesa planeja para 2023 a re-
alização da segunda edição, mais a oferta de uma sé-
rie de conteúdos técnicos, com uma série de vídeos 
didáticos de changquan, nanquan, taijiquan, estilos 
chen e yang tradicional, bem como sanda. A CBKW 
compartilhará os conteúdos em seus canais oficiais.  
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8º CAMPEONATO MUNDIAL JÚNIOR DE WUSHU
A cidade indonésia de Tangerang recebeu nos dias 03 
a 11 deste mês a oitava edição do Campeonato Mun-
dial Júnior de Wushu, a principal competição para as 
categorias de base da modalidade. 

Mesmo após um hiato de quatro anos da realização 
da edição anterior no Brasil, consolidou-se um au-
mento no interesse dos atletas brasileiros na compe-
tição, evidenciado pela participação da maior dele-
gação brasileira no evento fora do território nacional. 
A delegação brasileira foi composta por 10 atletas, 2 
técnicos, 3 oficiais e 4 acompanhantes. Ao todo 60 
países participaram da competição, maior adesão já 
registrada para este evento.

Com apenas uma atleta remanescente de edições 
anteriores, participar deste evento marca o pri-
meiro contato dos brasileiros com atletas de pon-
ta de países onde o wushu é praticado profissio-
nalmente, uma importante experiência para estas 

jovens promessas.

No sanda o sorteio das chaves colocou os três luta-
dores da equipe contra equipes muito fortes logo 
na primeira luta, China, Irã e Índia. O desafio técni-
co propiciou ótima experiência e, apesar de lutarem 
bem, os brasileiros foram superados pelos atletas 
que viriam a vencer suas categorias.

No taolu os brasileiros conseguiram se apresentar no 
seu melhor na maioria categorias, com poucos des-
lizes pontuais. A melhor colocação obtida foi o 5º lu-
gar, resultado que se repetiu em três categorias.

A avaliação da participação da equipe é muito posi-
tiva. Propiciar este contato com atletas de alto nível 
é um grande choque com a experiência prévia deste 
grupo. Vê-los no seu melhor nesse cenário de tama-
nha pressão é excelente para o amadurecimento e 
traz perspectivas de futuro ainda melhores.

Técnicos e atletas da Delegação do Brasileira. 
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A CBKW tem a satisfação de anunciar a retomada 
da premiação para os atletas de destaque ao longo 
da temporada. Para este ano a competição traz a 
novidade de premiar os atletas que se destacaram 
por critérios puramente objetivos, exaltando aque-
les que se destacaram no ranking, considerando

apenas os pontos conquistados em competições de 
2022, e nas competições.

Os atletas vencedores serão homenageados na oca-
sião da primeira etapa do processo seletivo de 2023.  
Confira a seguir os vencedores e seus feitos.

MELHORES DO ANO 2022

Sub 17 Feminino

Bianca Macedo Martins Adriel Souza de Jesus
18 pontos
2 vitórias

ouro brasileiro e 
prata pan-americano 

35 pontos
5 vitórias

ouro brasileiro e 
pan-americano

SANDA
Sub 17 Masculino 18+ Feminino

Edinea Prado Camargo Jhonatan Souza Prado
52 pontos
3 vitórias

ouro brasileiro, sul-ameri-
cano e pan-americano 

79 pontos
7 vitórias

ouro brasileiro, sul-ameri-
cano e pan-americano 

18+ Masculino

SHUAIJIAO

TAOLU ESPORTIVO

Adriana Moreira dos Santos
18 pontos
1 vitória

ouro sul-americano

18+ Feminino 18+ Masculino

Miqueías Marques Miranda
44 pontos
4 vitórias

ouro brasileiro e 
sul-americano

Sub 17 Feminino

Luíza J. Salvarani Fragoso Gustavo H. Araújo Lima
44 pontos

melhor nota 8.683
2 ouros brasileiro e 

2 bronzes pan-americano

58 pontos
melhor nota 8.600
2 ouros brasileiro e 

2 ouros pan-americano

Sub 17 Masculino 18+ Feminino

Michele Silva dos Santos Gabriel Komaziro Nakamura
68 pontos

melhor nota 9.483
2 ouros brasileiro, prata e 

bronze pan-americano 

84 pontos
melhor nota 9.650

3 ouros brasileiro, 2 ouros 
e bronze pan-americano 

18+ Masculino
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Foi realizada no último dia 17 a Assembleia Geral Or-
dinária de Prestação de Contas da CBKW. A combi-
nação dos formatos presencial e on-line contribuiu 
para boa adesão das federações estaduais filiadas e 
representantes dos atletas.

Na ocasião foi apresentada a prestação de contas 
referente a 2021 e primeiro semestre de 2022, com 
parecer favorável do Conselho Fiscal recomendando

 a aprovação, bem como os relatórios administrati-
vo e técnico das ações realizadas desde a assembleia 
anterior. Por fim, foram apreciados o calendário, or-
çamento e regimento de custas e taxas para 2023.

Todos os temas discutidos foram aprovados sem ob-
jeções e a ata de assembleia encaminhada para re-
gistro em cartório com os documentos acessórios 
apresentados.

ASSEMBLEIA 2022

Após a conclusão das competições do calendário ofi-
cial da temporada o Ranking CBKW foi atualizado, 
consolidando as pontuações de referência para o 
processo seletivo 2023 e estabelecendo a classifica-
ção que ficará registrada para a temporada.

No sanda, os líderes são Jamilly Pereira Soares (SP) 
no infantil feminino, Moisés Ribeiro da Silva (MT) no 
infantil masculino, Bianca Macedo Martins (SC) no 
juvenil feminino, Adriel Souza de Jesus (SC) no juve-
nil masculino, Edinea Prado Camargo (MS) no adul-
to feminino e Jhonatan Souza Prado (MS) no adulto 
masculino.

No shuaijiao, a categoria juvenil masculino registrou 
os primeiros participantes, mas sem um destaque in-
dividual por enquanto, enquanto o adulto é liderado 
por Daiana da Cruz Nascimento (RJ) no feminino e 
Miqueías Marques Miranda (RJ) no masculino.

No taolu esportivo, os líderes são Esther Carvalho Da-

masceno (DF) no grupo C feminino, Jhonatan Jesus 
dos Santos (DF) no grupo C masculino, Luíza Julien 
Salvarani Fragoso (DF) no grupo B feminino, Gustavo 
Henrique Araújo Lima (DF) no grupo B masculino, Lui-
za Emanuely Mendes Silva (DF) no grupo A feminino, 
Lucas Anten Hong (SP) no grupo A masculino, Michele 
Silva dos Santos (DF) no opcional feminino e Éverson 
Felipe Pereira da Silva (DF) no opcional masculino.

No taolu tradicional, a liderança ficou com Ana Car-
la Matos Rodrigues (MS) no infantil feminino, Felipe 
Yudi Silveira (SP) no infantil masculino, Madelaine 
Gomes da Silva (PR) no juvenil feminino, Guilherme 
Jun Silveira (SP) no juvenil masculino, Analiz Pergo-
lizzi Gonçalvez de Bragança (RJ) no adulto feminino, 
Iuri Borges Coutinho Gallo (RS) no adulto masculino, 
Fátima da Silva Diniz dos Anjos (SP) no sênior femini-
no e Sergio Minoru Tanoshi (SP) no sênior masculino.

Adaptados ao sistema, atletas direcionaram esforços 
para pontuar e as disputas ficaram mais acirradas.

RANKING CBKW 2022

Sub 17 Feminino

Ana Carla Matos Rodrigues Guilherme Jun Silveira
40 pontos

melhor nota 8.62
2 ouros brasileiro e 

2 ouros sul-americano

47 pontos
melhor nota 8.63

2 ouros brasileiro e 
2 ouros sul-americano

TAOLU TRADICIONAL
Sub 17 Masculino 18+ Feminino

Katemann Akemi V. Uemoto Sergio Minoru Tanoshi
84 pontos

melhor nota 9.02
2 ouros brasileiro e 

2 ouros sul-americano

88 pontos
melhor nota 9.05

2 ouros brasileiro e 
2 ouros sul-americano

18+ Masculino
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Estimados Amigos,

Espero que essa mensagem encontre a todos da 
comunidade do kungfu wushu do Brasil em paz e 
em segurança.

É com muita alegria que escrevo essa mensa-
gem, pois nesse ano de 2022 já pudemos reto-
mar, mesmo que parcialmente, nossas atividades 
e acelerarmos mais ainda o estímulo da compe-
tição nos atletas, a organização administrativa 
das entidades e a evolução da modalidade por 
todo o pais.

Foi um tremendo sucesso a realização do 32º 
Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu, a Fe-
deração de Kung Fu do Estado de Goiás traba-
lhou com maestria, fazendo todo o possível para 
o sucesso do evento. Lembro ainda, com muito 
carinho, a imensa contribuição para o desenvol-
vimento do wushu nacional do nosso querido 
professor João Batista Soares.

Agradeço a todos que prestigiaram as iniciativas 
da modalidade nesse ano, os atletas, pais, pro-
fessores, técnicos e dirigentes, espero que levem 
para seus estados e seus locais de treino a força 
e a resiliência de nossa modalidade.

Muito obrigado ao grupo de trabalho da CBKW, 
à secretaria da entidade, ao comitê técnico, a 
todos os voluntários em seus respectivos cargos 
que dedicaram do seu valioso tempo na organi-
zação, estruturação e profissionalização da mo-
dalidade.

Espero com toda sinceridade que o ano de 2023 
seja repleto de encontros e momento importan-
tes para a continuidade do desenvolvimento da 
modalidade no País.

Desejo a todos, em nome de todo grupo de tra-
balho da CBKW, um Natal de muita paz, amor e 
serenidade, e um 2023 brilhante com saúde e re-
pleto de conquistas pessoais e profissionais.

RAFAEL RODRIGUES ULIANI
PRESIDENTE
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