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Paraíba masculina
KKKickboxing
iicckboxingg sim senhor!
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Grandmaster Carlos Silva.

estado da Paraíba tem se
destacado no cenário das
artes marciais com uma
distinta arte de origem americana. Trata-se do Kickboxing. Trazido ao estado pelo
grandmaster Carlos Silva.
Tem sua história de altos e baixos e hoje
desponta como uma das mais sólidas expressões de combate do estado. A Federação de Kickboxing Full Contact do estado da
Paraíba é a entidade oficial deste esporte e
se situa na capital pessoense. Representando o grandmaster Carlos Silva está o mestre

Grandmaster Carlos Silva.

mestre Sivaldo Silva (direita), diretor técnico da Federação de Kickboxing da Paraíba.

Adilson Ferreira de Matos Junior, que, além
de divulgar este esporte e a federação estadual, também promove campeonatos e
exames de faixa na companhia de mestre
Ricardo Martins que tem também desenvolvido um grande trabalho na área do Valentina de Figueiredo.
Mestre Ricardo Martins iniciou seus trabalhos com Kickboxing há 15 anos, um ano
depois que a federação da Paraíba foi criada. Mestre Adilson esteve envolvido com
Kickboxing toda a sua vida e sua paixão por
esta arte contagia a todos que o conhecem
no conjunto em que mora: o Alto do Mateus. Sua dedicação ao esporte e a promoção da Federação têm levado esta entidade
a ser reconhecida e apoiada pelo governo
local e tanto mestre Martins quanto mestre Adilson Junior contam com o apoio de
políticos locais na parceria ao trabalho de
desenvolvimento deste esporte na capital
João Pessoa.
Não se pode deixar de frisar o trabalho
incansável de mestre Sivaldo Silva, que é o
diretor técnico da Federação de Kickboxing
há mais de três anos e que vem fazendo os
circuitos paraibanos de lutas com grande
sacrifício na cidade de Mari, no agreste do
estado. Durante muitos anos o então professor Sivaldo se dedicou a entender e a
aprender a nomenclatura deste esporte na
língua de origem na forma tradicional e hoje
é uma das pessoas que mais conhecem
este esporte no país.
Em um dos e-mails que recebidos foi
mencionado que o Kickboxing corria o risco de ser encampado por um estado sem
expressão e por pessoas desconhecidas da
modalidade. O que é uma verdadeira falácia, pois estes profissionais estão dentro
destes esportes há mais de 16 anos; e participaram e viveram dos grandes momentos
deste esporte, bem
como foram membros de todas as entidades que sempre
existiram no Brasil
desta modalidade e
sempre estiveram
nos torneios nordestinos e em alguns
Brasileiros, se não
como campeões,
como técnicos.
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>> Kickboxing
FKFCEP

A Federação de Kickboxing Full Contact do
estado da Paraíba é uma
das primeiras federações de
Kickboxing do país. Quando o Kickboxing
era ainda ligado a CBP. (Confederação Brasileira de Pugilismo), a FKFCEP então iniciou
sua jornada em 1986 quando o presidente da CBP era o Márcio Paris, e quando o
Joani Palmeira, CEO da Drible (materiais
esportivos principalmente para o boxe) e
patrocinador antigo do pugilismo no Brasil
assumiu a CBP, ele deu autonomia às artes
marciais para que criassem suas próprias
sedes desportivas, e o mesmo se passou
com cada Federação estadual. A Federação
de Kickboxing Full Contact do estado da Paraíba foi o resultado da fusão e do trabalho
da Associação Hammerhilt de Full Contact e
Muay Thai, entidade de onde todos saíram,
incluindo estes três mestres: Sivaldo Silva,
Ricardo Martins e Adilson Junior.
A FKFCEP Chegou em 1994 a ter cerca
de 1000 filiados, nove associações registradas, três clubes e 12 associações de bairro,
fazendo campeonatos que entraram para a
história do estado em artes marciais, dentre
eles se destacam o MEGAFIGHER KICKBOXING, STARFIGHTER KICKBOXING, BEST OF
THE BEST e finalmente culminando com o
BRASILEIRO DE KICKBOXING que ocorreu
em 1996 no SESC do centro, torneio este
que contou com apoio da mídia, jornal e televisão e até hoje muito é comentado entre
os que tiveram a oportunidade de participar
e ver este torneio.
Com muita dedicação da presidência da
FKFCEP estes torneios são um marco no
esporte local e merecem ser mencionados
pela CBKBT GO BRASIL, que jamais deixará
de enaltecer o trabalho destes professores,
que ainda tentam manter pura a arte deixada pelo grandmaster Carlos Silva quando foi
aos EUA em junho de 1998. Estes mestres já
produziram alunos e faixas pretas como, por
exemplo, em Mari, o mestre Sivaldo já tem
seu sucessor que é o professor Veloso, em
João Pessoa, mestre Adilson tem no professor Alexsandro e no professor João Batista
uma seqüência de trabalho que esperamos
continue crescendo sempre e mais.
Mesmo sendo um estado pobre e pequeno, a Paraíba sempre aprendeu a com-

Prof. Salvador Domingos do Estado de Tocantins. Chegando com grande a forca na CBKBT e fazendo um trabalho
diferenciado com crianças e mulheres além de ter os grandes nomes do estado ao seu lado.

Salvador Domingos tem sido de uma grande ajuda juntando todos os kickboxers que estavam praticamente
abandonados e esquecidos naquele estado e trazendo-os de volta a ativa, um trabalho que merece ser mostrado
e aplaudido em todo país.
partilhar com os estados vizinhos suas conquistas e sucessos. E aí temos o estado de
Pernambuco com o mestre Adeíldo à frente,
o estado do Rio Grande do Norte com o professor Emanoel Messias, que nunca será
esquecido por seu trabalho e sacrifícios e
o Dr. José Augusto Maciel Torres, amigo fiel
da CBKBT, vice-presidente e grande nome
deste esporte também no nordeste. Recentemente o Dr. José Augusto recebeu diplo-

mas internacionais do Japão e dos EUA,
além de um PHD em artes marciais dado
pelo WOMA de Grandamaster Jack Stearn.
Grandmaster Bill Woodard também reconheceu o Dr. José Augusto como membro
de NKKF (National Karate Kobudo Federation). E agora ele representa esta entidade
para todo o país. Todos Karatekas estão
convidados a se filiar à NKKF através do Dr.
José Augusto Maciel.

Sergio Batarelli,
Campeão
Mundial de Kickboxing – Super
Pesado.

Salvador desenvolve ainda um trabalho com mulheres e é muito conhecido por isto, além de levar a frente projetos de ajuda a crianças carentes, também dá aulas em centros para aqueles desprovidos de recursos

Bill Woodard da NKKF (National Karate Kobudo Federation) com seus filhos.
Por ser de origem americana e ter um
programa marcial orientado para disciplina
e progresso físico e mental de seus praticantes, a CBKBT não considera o Kickboxing como esporte de combate, mas sim
com arte marcial. A CBKBT tem um manual
técnico, já traduzido do inglês para o português conservando apenas a nomenclatura
em inglês, para distinguir de outros kickboxing contemporâneos, que são largamente

difundidos mas que pouco ou nenhuma
conexão têm com o Kickboxing originário
dos Estados Unidos. Muito tem se falado
do Kickboxing no Brasil, mas pouco se
sabe acerca disto. E como em todo esporte, sempre têm aqueles que fantasiam,
ou, mesmo no intuito de mostrar conhecimento, acabem muitas vezes confundindo
ainda mais a cabeça do leitor, acerca deste
esporte e sua origem.

Quem, interessado neste esporte, não
acompanhou as lutas do grande campeão
Sergio Batarelli, no Programa do Goulart de
Andrade? E quem não viu a trajetória imponente do Paulo Cesar Zorello? Certamente
não se pode desassociar este esporte destes
dois grandes nomes. Quem, que ao longos
destes anos todos que o Kickboxing está no
Brasil, que se tornou faixa-preta, não teve um
de seus exames de faixa assinado por estes
dois baluartes deste esporte? A CBKBT GO
USA expressa sua gratidão em nome de todos os seus integrantes, ao trabalho destes
dois ícones do esporte. Também agradece os
outros grandes mestres que deram sua contribuição ao esporte.
A CBKBT GO USA estará lançando em
breve um livro de Kickboxing. Em que tentará
sem favoritismo contar a história deste esporte no país, bem como acentuar a todos
que contribuíram para o desenvolvimento em
cada estado. A CBKBT solicita a todos os Kickboxers, não importando a que organização
pertençam, que nos enviem fotos e suas histórias e materiais que possam ser expostos
nesta publicação. Certamente, com o auxílio
de todos poderemos não só contar a história
deste esporte como também ensinar e ilustrar com suas experiências como este esporte encontra-se hoje no país. O endereço é:
CBKBT GO USA - GRAND-MASTER CARLOS
SILVA- International Headquarters
2968 SOUTH, LAZY J. CIRCLE, SALTR LAKE
CITY, UTAH 82120-5006 – USA
FONE 001 801 688-2930
http://cbkbt.freeservers.com
carlossilva2@hotmail.com
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