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Ofício 0025-2021 

 

Porto Alegre, 1º de setembro de 2021. 

 

Prezados Senhores, 

 

No ensejo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos pelo presente convidá-

lo, bem como sua equipe, para participar do 31º CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE 

MUAYTHAI evento este que será realizado nos dias 15, 16 e 17 de outubro do corrente 

ano no Velódromo do Parque Olímpico da Barra na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. 

Queremos fazer uma grande festa do Muaythai sul-americano, pois entendemos 

que nossos atletas, de todas as categorias, o merecem. 

Para tanto realizaremos, em paralelo, o 3rd BRAZIL INTERNATIONAL OPEN, 

evento este que oportunizará aos atletas que não estão na nas respectivas seleções 

nacionais a possibilidade de participarem de um evento internacional e com isto adquirir 

a experiencia nesta área, o que sem dúvida, elevará o nível técnico de todos os países que 

compõe a América do Sul. 

O 31º CAMPEONATO SUL-AMERICANO será disputado somente pelas federações 

nacionais oficiais filiadas à IFMA e CSMT nas categorias oficiais tanto no masculino como 

feminino adulto (18 a 40 anos) e juvenil (16 a 17 anos), e o título valerá o CINTURÃO SUL-

AMERICANO da modalidade. Os campeões também receberão um kit de material 

esportivo. 

Já o 3rd BRAZIL INTERNATIONAL OPEN, serão disputados nas demais categorias de 

peso que estão no anexo das informações e servirão, seguindo a filosofia do Unir para 

Crescer, implantada por nós sob orientação da IFMA e do COB – Comitê Olímpico do 

Brasil, para verificarmos a qualidade técnica das academias oriundas de todas as regiões 

do Brasil e da América do Sul que desta forma terão a possibilidade de representar seu 

próprio time e ver, realmente, qual a melhor equipe de Muaythai sul-americana em sua  

categoria.  
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Além dos cinturões e medalhas individuais estarão em disputa seis troféus: 03 

para as Federações Nacionais Oficiais e 03 para as melhores academias do Brazil Open. 

Todos os participantes receberão certificados de participação e os primeiros 300 

inscritos receberão grátis duas camisetas do evento, uma vermelha e uma azul e um 

calção que serão utilizadas para lutar nos correspondentes corners. 

Além disso estamos preparando outras surpresas para que esta seja uma grande 

festa e que fique na memória de todos aqueles que dela participarem. 

Estamos com tudo preparado para recebê-lo, e contamos com seu apoio para que 

este evento seja uma grande festa! Todos serão bem-vindos! 

Solicitamos que este espírito de união seja compartilhado com todos para que 

possamos realmente unir, ou pelo menos tentar unir o Muaythai sul-americano e 

participarmos de um evento de primeiro nível. 

As inscrições estarão abertas on-line ou através das fichas que estamos enviando e 

que deverão ser preenchidas e enviadas imediatamente para o e-mail: sec@cbmtt.com.br 

, nas duas categorias: Seleção Nacional (Sul-Americano), que serão realizadas somente 

pelo presidente de cada Federação Oficial (uma por país) e Academias (Brazil Open), e se 

tiverem alguma dificuldade poderão entrar em contato direto. Para que possamos 

realmente ter a tranquilidade de fazer um evento extremamente organizado as inscrições 

deverão ser realizadas até o dia 25 de setembro do corrente ano. 

Em anexo estão as informações gerais com as categorias de peso elite e 

competitiva. 

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de apreço e 

consideração, sequiosos por uma significativa união em prol do Muaythai Sul-Americano.  

Respeitosamente, 

 
Mestre Carlos Júlio Camacho 

Presidente 
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