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CALENDÁRIO 2021
O Comitê Técnico da CBKW se reuniu no dia 08 de 
fevereiro para deliberar sobre o planejamento anual 
e o calendário 2021.

O cenário pandêmico que ocasionou o cancelamento 
do calendário 2020 ainda persiste e, até o momento, 
não há confirmações de eventos internacionais no 
calendário regular. Este contexto, somado às limita-
ções de uso das instalações disponíveis, obrigou a Di-
retoria da CBKW cancelar o Processo Seletivo 2021.

Todavia, a entidade trabalha pela viabilização do 
Campeonato Brasileiro no segundo semestre, na 
expectativa do avanço da campanha nacional de va-
cinação e o estabelecimento de um cenário seguro 
para todas as partes envolvidas no evento.

Nesse contexto, o Comitê Técnico  aprovou  a rea-
lização do 1º Encontro On-line CBKW 2021 para o 
próximo dia 10 de abril, destinado aos atletas que 

participariam do processo seletivo e atletas indica-
dos por suas Federações Estaduais. O objetivo é pro-
piciar atividades que auxiliem os atletas a se mante-
rem bem preparados para a retomada do calendário, 
para que consigam retornar às competições sem 
maiores prejuízos por inatividade ou má preparação. 

Paralelamente a CBKW tem trabalhado para a par-
ticipação do Brasil nos eventos específicos já confir-
mados. A Gymnasiade que conta com competição de 
Wushu e terá uma seletiva nacional realizada em Ara-
caju/SE pela Confederação Brasileira do Desporto Es-
colar no mês de julho. Assim como os Jogos Mundiais 
Universitários de Verão, para os quais a CBKW media 
junto a Confederação Brasileira do Desporto Uni-
versitário a inscrição dos atletas pré-selecionados. 

O Comitê Técnico se reunirá novamente em março 
para tratar sobre os últimos detalhes relativos ao 1º 
Encontro On-line CBKW 2021.

CBKW ADQUIRE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Neste mês de fevereiro a CBKW adquiriu a certifica-
ção que habilita a entidade a pleitear projetos junto 
ao Ministério da Cidadania através da Secretaria Es-
pecial do Esporte.

A certificação é o desfecho de um longo processo que 
evolveu a adequação estatutária, da documentação 
acessória nela prevista e da composição dos diversos 
órgãos por ela previstos. Todo o conteúdo aprovado 
na última Assembleia Geral foi analisado pela equi-
pe técnica da Secretaria, bem como verificado seu 
efetivo cumprimento de forma minuciosa. Atendi-
das as exigências o órgão governamental concedeu a

 almejada certificação.

A CBKW trabalha agora na formatação dos projetos 
da gestão nos moldes estabelecidos pela Secretaria, 
visando desta forma expandir o desenvolvimento da 
modalidade nacionalmente através do financiamen-
to público/privado.

“Essa certificação comprova que a CBKW está regular 
e cumpre todas as exigências legais para pleitos de 
projetos para recebimento de recursos federais” re-
forçou com entusiasmo o Presidente da CBKW, Rafael 
Uliani.

Certificação disponvel em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/editais/entidades-certificadas-18-e-18-a.
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MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS
O trabalho de aprofundamento técnico com árbitros 
certificados segue avançando em 2021. Este ano já 
foram realizados o 3º módulo para árbitros de sanda 
e shuaijiao, bem como o 3º e o 4º módulos para ár-
bitros de taolu.

O objetivo da iniciativa é complementar os cursos de 
formação, trazendo profundidade ao conhecimento 
da equipe de árbitros nacionais certificada, uniformi-
dade aos critérios e, consequentemente, melhora na 
atuação durante as competições nacionais.

A iniciativa, de grande importância por si só, ganha 
maior relevância nesse momento de limitação de ati-
vidades presenciais. A manutenção de uma equipe 
qualificada e ativa será essencial para o momento de 
retomada das competições nacionais.

Os módulos têm contado com boa adesão e avaliação 
positiva dos participantes. Ao contrário dos cursos 
regulares, este formato permite trabalhar com gran-
de volume de horas aula e, desta forma, destrinchar 
minuciosamente cada aspecto da arbitragem.

Conteúdo trabalhado 3º módulo de sanda e shuaijiao. Conteúdo trabalhado 4º módulo de taolu.

BOLETIM ABCD
A CBKW é parceira da Autoridade Brasileira de Con-
trole Dopagem (ABCD) em sua missão de promover o 
esporte livre de substâncias proibidas. Dentre outras 
iniciativas, apoia a ABCD na Campanha #JogoLimpo e 
na divulgação de seus conteúdos. 

Acompanhe o último Boletim informativo da campa-
nha e se mantenha atualizado sobre este importante 
tema.

Acesse aqui: abre.ai/cf1e

Arte de divulgação do Boletim ABCD.
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FEDERAÇÃO MATO-GROSSENSE RECEBIDA NA SECEL/MT
No dia 16 de fevereiro o presidente da Federação 
Mato-grossense de Kungfu Wushu, Sr. Bruk Lee, jun-
tamente com a atleta de taolu esportivo da Seleção 
Brasileira de Wuhsu, Brenda Silva dos Santos, parti-
ciparam de uma reunião na Secretaria de Estado de 
Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) com o Secretário 
da SECEL, Sr. Alberto Machado e o Secretário de Fi-
nanças da Assembleia Legislativa do Estado de Mato 
Grosso, Sr. Elias Santos.

Na ocasião foram abordados pontos importantes

para o desenvolvimento do Kungfu Wushu no Esta-
do de mato Grosso e sobre a possibilidade de apoio 
para que a atleta matogrossense participe do “2021 
Summer World University Games”, evento multidis-
ciplinar que ocorrerá em Chengdu/China no mês de 
agosto. 

A SECEL acenou positivamente com a possibilidade 
de apoio à atleta para participação no referido even-
to e outras iniciativas para o desenvolvimento da mo-
dalidade no Estado.

Bruk Lee, Brenda Santos e  Alberto Machado.

FELIZ ANO NOVO CHINÊS 
Para a maioria das nações, o Ano Novo é comemo-
rado na virada do dia 31 de dezembro para o dia 01 
de janeiro, segundo o calendário gregoriano. Já na 
China e em muitos países da Ásia, o Ano Novo é co-
memorado segundo o calendário lunar. Esse período 
é um dos mais importantes para a sociedade chinesa, 
pois eles fazem uma pausa no trabalho para festejar 
com a família. 

Os chineses relacionam cada novo ano a um dos doze
animais que teriam atendido ao chamado de Buda 
para uma reunião. 2021 é o Ano do Boi, considerado 
um animal honesto, confiável e determinado. Este 
animal representa a paciência e o alcance de metas 
por meio de esforço constante. 

A CBKW deseja a todos os praticantes de Kungfu 
Wushu um feliz Ano Novo Chinês. 2021, Ano do Boi.


