
ATIVIDADES CBKI 2011
Amigos da família Interestilos:

Estamos encerrando mais um ano de muito sucesso, 
empreendimentos e crescimento incrível da CBKI.

Este crescimento está afetando positivamente todos os 
filiados, já que somos referência em organização, disciplina e 
progresso do Karatê. Nós fazemos de tudo para mudar a 
imagem deste nosso esporte e modo de vida que é o Karatê.

Como todos podem acompanhar pelo site e agora pelo 
boletim CBKI 2011, tivemos o Zonal Centro Oeste 2011 
realizado em Porto Velho – Ro, onde apesar de todas as 
dificuldades encontradas, a CBKI conseguiu impor lá no 
longínquo estado um padrão de competição e organização.

O Zonal Sul Sudeste 2011 que realizamos em Betim – MG foi 
mais um modelo de evento, o Presidente Fábio Ribeiro da 
FMKI com toda a dedicação dele e de sua equipe, 
conseguiram também mostrar no estado de Minas Gerais 
como se faz um Campeonato de Karatê com 
ORGANIZAÇÃO e RESPONSABILIDADE.

O Zonal Norte Nordeste 2011 realizado em Caruaru-PE 
talvez foi o evento onde mais encontramos dificuldades, já 
que não se conseguiu muito apoio e dedicação dos 
responsáveis pelo evento, mesmo assim no que coube à 
CBKI tudo saiu muito bem, muitos professores lá presentes 
deram muito de si para que conseguíssemos alcançar 
sucesso.

A Seleção Brasileira CBKI foi até a Itália, organizamos, 
realizamos e participamos com uma equipe fantástica, 
conquistando o Vice-Campeonato Geral do Mundial de 
Sênior e Veteranos, nossos brilhantes atletas conseguiram 
superar outros 40 países, mostrando que estamos no 
caminho certo com nossa organização e nível técnico.

Conseguimos realizar um Campeonato Pan-americano com 
sucesso absoluto, tendo elogios de todos os cantos do país e 
do mundo, nossa tecnologia, organização, decoração e 
organização em geral é modelo para o mundo inteiro do 
Karatê.
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Agora finalizamos o ano com o Campeonato Brasileiro 
2011 em Fortaleza-Ceará, onde o Prof. Francisco Ossian 
e sua equipe deram grande demonstração de 
competência e dedicação, o Ceará jamais viu algo igual 
em Karatê, foram palavras de professores , dirigentes, 
público e autoridades locais, não faltaram admiração e 
elogios ao trabalho da CBKI no evento.

Após um evento da CBKI, a semente fica plantada, o 
sucesso continua sob a direção de nossos 
representantes locais, somos diferentes mesmo, aqui se 
planta, aqui se cultiva e aqui se colhe os melhores 
momentos do Karatê Nacional e Mundial. Posso 
prometer aos nossos filiados que 2012 será ainda mais 
brilhante, a CBKI estará organizando os Zonais em 
Goiânia – São Paulo e Recife com muita competência.

O Brasil estará organizando o Campeonato Sul-
americano WUKF em Balneário Camburiu - SC, alguém 
duvida do sucesso?

Nossa Seleção de 06 a 20 anos estará viajando para a 
Sérvia no Mundial da WUKF no mês de Outubro, 
preparem seus atletas e vamos lá novamente mostrar ao 
mundo o que é a CBKI.

Para o final do ano em Novembro de 2012, eu como 
Presidente CBKI prometo um evento de tal magnitude 
que estará mudando de vez a “cara” do Karatê, estamos 
planejando um evento da mais alta tecnologia, 
informática e organização geral que assombrará o 
mundo e todos irão perguntar “ este evento foi realizado 
no Brasil“, sim, no Brasil com brasileiros competentes e 
de alto nível técnico e organizacional.

Vamos agradecer ao nosso Pai maior por tudo que 
conquistamos neste ano.

Obrigado família Interestilos pelo apoio e participação.

“Vamos juntos fazer o melhor Karatê do Mundo “

“CBKI – Orgulho de ser Brasileira”

Feliz Natal e Ano Novo.

?

?Osvaldo Messias de Oliveira
?Presidente CBKI


	Page 1
	Page 2

