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PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO ABUSO E ASSÉDIO NO ESPORTE
O Comitê Olímpico do Brasil (COB), através do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), desenvolveu uma importante iniciativa para prevenção e enfrentamento
do abuso e assédio no esporte. Trata-se de um curso
on-line gratuito para ajudar a esclarecer e instruir a
comunidade esportiva sobre o tema.

divulgação da iniciativa para que a informação chegue
a todos os atletas, treinadores e dirigentes. Desta forma, a CBKW recomendou o curso a toda sua equipe
de trabalho, bem como a todos os atletas que participarão no 1º Encontro On-line CBKW 2021. Em breve
a CBKW disponibilizará informações sobre o assunto
em seu sítio eletrônico e recomendará às FederaMediante à relevância deste assunto, o movimen- ções Estaduais que também abracem o movimento.
to olímpico internacional tem direcionado esforços
para a promoção de informação sobre o tema atra- O objetivo é proporcionar através da educação e invés do debate aberto e educação. O curso oferecido formação um ambiente seguro, saudável e livre de
trata justamente disso, abordar um tema sensível assédios e abusos em toda a comunidade esportiva
com linguagem acessível e apropriada, com mate- do Kungfu Wushu no Brasil.
riais específicos para adultos e jovens.
A plataforma de cursos on-line do IOB pode ser acesO COB recomendou a todas Confederações o apoio e sada em: https://cutt.ly/Kzt8E70.

Plataforma de cursos do IOB.

CAMPEONATO ON-LINE DE TAIJIQUAN - CHINA: AMÉRICA LATINA & CARIBE
A Associação Chinesa de Wushu está promovendo
uma Competição On-line de Taijiquan. A iniciativa é
parte de uma série de ações da China com os países
da América Latina e Caribe, para estreitamento das
relações diplomáticas em virtude da realização da 3ª
Reunião Ministerial do Fórum China-CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos),
que acontecerá em Beijing no segundo semestre de
2021.

A competição abrange praticantes de Taijjiquan de
todas as idades e as premiações serão feitas tanto
por avaliação de árbitros como por votação popular.
O Brasil está participando com 56 atletas que se dedicaram para treinar e filmar suas rotinas de competição. A CBKW divulgará em breve em suas mídias
sociais oficias os links de votação, para que toda a
comunidade o Kungfu Wushu possa impulsionar a
votação dos atletas brasileiros nas disputas.

Material de divulgação do evento.
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PREPARATIVOS PARA 1º ENCONTRO ON-LINE CBKW 2021
A equipe da CBKW trabalhou durante todo o mês nos
preparativos para o 1º encontro on-line com atletas
nesse ano de 2021. Apesar deste tipo de iniciativa
ter sido explorada como medida de contingência em
2020, desta vez foi possível traçar um plano, concentrando de forma bem organizada atividades que informem e contribuam com a preparação dos atletas
ante as perspectivas do calendário de competições
para a temporada.
O 1º Encontro On-line CBKW 2021 acontecerá no dia
10 de abril, englobando palestras informativas e atividades práticas direcionadas para as necessidades
imediatas. Serão dois períodos iniciados com palestras curtas seguidas de atividades práticas segmentadas nas especificidades técnicas de cada modalidade. Pela manhã a Diretoria da CBKW apresentará o
panorama das atividades em desenvolvimento e as
perspectivas do calendário oficial para os atletas, e
pela tarde a fisioterapeuta Andrea Ceregatti falará
sobre lesões musculares em tempos de pandemia.
O objetivo da parte prática é auxiliar os atletas no

direcionamento para recuperação da forma ideal de
competição em face das perspectivas do calendário.
Com o expertise obtido nesse tipo de atividade em
2020 os membros da Comissão Técnica planejaram
atividades adequadas ao contexto atual, além de
orientações gerais para condução dos treinos no dia
a dia.
O planejamento aprovado na reunião do Comitê Técnico de fevereiro foi destrinchado e elaborado pelos
responsáveis técnicos. O órgão tornou a se reunir no
final de março para verificação dos preparativos e encaminhamento de eventuais pendências.
Na ocasião será divulgada a agenda de atividades on-line para os meses subsequentes. O planejamento
vislumbra um acompanhamento mais próximo, mantendo os atletas preparados e informados em primeira mão das novidades sobre o cenário de retomada
das atividades. A expectativa nessa agenda de atividades é acompanhar de perto mais de 150 atletas
que participaram do Processo Seletivo da CBKW mais
recente.

MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS
O trabalho de aprofundamento técnico com árbitros
certificados segue avançando. Neste mês foram realizados novos módulos.
O 4º módulo para árbitros de sanda e shuaijiao tratou o assuntos faltas e punições, bem como os procedimentos do árbitro de plataforma de sanda. Em
uma dinâmica que combinou dúvidas encaminhadas
pelos árbitros e conteúdo preparado pelos ministrantes.

Conteúdo trabalhado 4º módulo de sanda e shuaijiao.

O 5º módulo para árbitros de taolu foi direcionado à
performance geral em shaolinquan, tratando sobre
as principais características do estilo e a aplicação
dos métodos de avaliação para o estilo.
A iniciativa é um complemento aos cursos de formação, trazendo profundidade ao conhecimento da
equipe de árbitros nacionais certificada, uniformidade aos critérios e, consequentemente, melhora na
atuação durante as competições nacionais.

Conteúdo trabalhado 5º módulo de taolu.
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JOGOS ABERTOS PARANAENSES - COMBATE
No dia 1º de março o presidente da Federação Paranaense de Kungfu Wushu, Aldebran Valentim, participou de reunião virtual com membros da Secretaria
de Estado da Educação e do Esporte do Paraná, conduzida pelo Diretor da pasta, Sr. Cristiano Barros Del
Rei, com a presença de várias autoridades locais. Na
ocasião foram apresentados o calendário de eventos
para 2021 e também as medidas para retomada das
atividades esportivas no Estado. A grande novidade
foi a divulgacão do lançamento de mais um importante evento no Estado, trata-se dos Jogos Abertos
- Combate (JAPs - Combate) que estão previstos para
serem realizados entre os dias 9 e 12 de outubro, e
a primeira cidade sede escolhida foi Londrina. O calendário de eventos esportivos do Paraná foi suspenso no início da pandemia e agora começa a retornar
gradualmente.

Esportes de Londrina (FEL), Sandro Henrique Moreira dos Santos, afirmou que o JAPs - Combate é um
evento que foi planejado pelo presidente anterior,
Fernando Madureira, que levou a proposta à Secretaria de Estado.
“Este é mais um importante evento desportivo do
Paraná no qual o Wushu foi incluído e, por ser um
evento de grande visibilidade, contribuirá muito para
o crescimento e desenvolvimento da modalidade no
Estado”, disse o presidente da Federação Paranaense
de Kungfu Wushu, Aldebran Valentim.

Ao todo, serão nove modalidades: boxe, capoeira,
jiu-jitsu, judô, karate, kickboxing, wushu , muay thai
e taekwondo, divididas em categorias A (olímpicos) e
B (esportes não olímpicos). O diretor da Fundação de

Reunião virtual sobre os JAPs - Combate.

INFORMAÇÕES SOBRE AS COMPETIÇÕES DE TAIJISHAN
Há pouco tempo a comunidade internacional do Kungfu Wushu foi agraciada com uma excelente notícia,
a inclusão da modalidade no Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar 2026. O programa de Wushu para
o evento trouxe uma excitante novidade, uma nova
categoria de competição, Taijishan, o leque de taiji.

Taolu 2019 para delimitar os critérios de competição.
Neste mês o foco foi em difundir o conteúdo sobre
a categoria, através da divulgação de uma série de
vídeos de instrução no canal Wushu TV no Youtube.
Conteúdo disponível para todos os interessados no
link: https://cut.ly/urPOh9.

Por se tratar de uma nova categoria esta ainda não
estava completamente regulamentada, panorama
que a IWUF começou a mudar. Em 2020 foram promovidas alteração na Regra Internacional de Wushu

Por enquanto a categoria está prevista exclusivamente para Jogos Olímpicos da Juventude, mas a tendência é que seja expandida ao poucos e agregue uma
noa opção para os atletas de taolu interno esportivo.

Taijishan, nova modalidade de competição de Wushu.
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MULHERES DO KUNGFU WUSHU
Neste mês de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, uma data que ganha cada vez mais
significado pelas crescentes conquistas das mulheres
na sociedade. No meio do Kungfu Wushu não é diferente, a modalidade tem em suas raízes e história
contemporânea mulheres muito expressivas, de mulheres que criaram estilos como o popular Yongchun
até atletas de alto rendimento que marcaram gerações.
No Brasil, embora o meio marcial seja majoritariamente masculino, cada vez mais há mulheres praticando, competindo, ensinando e atuando na gestão
do esporte. Na estrutura da CBKW, de forma orgânica
cada vez mais mulheres atuando nas distintas esferas
da entidade.

Andrea Andrade Ceregatti
Fisioterapeuta CBKW
“Trabalho como fisioterapeuta na
CBKW há 5 anos e posso dizer que
tenho muito orgulho do caminho
que trilhamos juntos nesses anos.
Desde o começo me senti acolhida e respeitada profissionalmente e com o tempo consegui ganhar meu espaço
profissional e realizar meu trabalho, mesmo a instituição
sendo liderada por homens e a grande maioria dos atletas
serem do sexo masculino. A Arte Marcial ensina disciplina, respeito e autocontrole, nosso aprendizado é constante! Somos uma família!”

Daiana Cruz
Presidente de Federação (RJ)
“Eu comecei a participar de treinos

A participação feminina na gestão da entidade vai
da CBKW na modalidade Sanda, ao
além da equidade, mas agrega nova perspectiva às
longo dos anos de Seleção houve
discussões e melhora as decisões. A CBKW ouviu as
um aumento significativo na participação
de
mulheres
nos treinos. O mesmo acontece na
colaboradoras que têm transformado a entidade no
país nas diferentes esferas, que contaram um pouco modalidade Shuaijiao que ainda tem uma adesão baixa pelas meninas. Mesmo o Wushu tendo um número maior de
de suas motivações e experiências.
Paula Maciel

Gestora de Projetos CBKW e Presidente de Federação (ES)
“A CBKW veio como um desafio honroso! Quando o Presidente, Rafael
Uliani, me convidou, foi um misto de
confiança em saber que tenho muito a contribuir e receio
por ser uma instituição que somente admirava à distância
e que sempre enalteci a competência com que vem entregando suas conquistas à comunidade do Wushu.
Atuar como Gestora de Projetos em uma instituição que
tem grandes mentes envolvidas há muitos anos me faz
aprender diariamente e aproveitar ao máximo esta troca
contínua.
Fui muito bem recebida, apesar de não ser atleta de alto
rendimento, mas todos me abraçaram e entenderam que
minha contribuição viria com o que tenho de conhecimento profissional. Resultado disso tem sido minha singela
contribuição para os esforços contínuos de expandir e profissionalizar cada vez mais nossa modalidade e cultura. Só
tenho a agradecer pela confiança!”

praticantes homens, vejo as mulheres pouco a pouco conquistando seu espaço. Meu recado para as meninas, mulheres que estão iniciando na modalidade é que não desistam
de seus sonhos e ultrapassem as adversidades que possam surgir. Lembrem-se sempre que vocês são guerreiras.”

Nina Cardoso Silvestre
Auxiliar Técnica de
Taolu Tradicional CBKW

“Fui convidada a fazer parte do corpo
técnico do departamento de tradicional no final de 2019. Fiquei muito
feliz, primeiro por confiarem no meu trabalho e depois por
ser a primeira mulher a ocupar esse lugar no tradicional.
Sempre me respeitaram muito escutando as minhas opiniões e me tratando igual. Mesmo sendo um ambiente teoricamente de maioria masculina, não sinto essa diferença,
tanto por parte dos colegas de trabalho quanto por parte
dos atletas. Além de terem ficado felizes pela participação de uma mulher, mostram respeito e apoiam sempre.
Também fui muito bem recebida pelos pais dos atletas.
Por fim, só tenho a agradecer pela oportunidade de ser
a primeira mulher na área técnica do tradicional e pelo
carinho de todos. Gratidão!”
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Edinea Camargo

Representante dos Atletas
do Comitê Técnico CBKW
“O Sanda feminino iniciou em Campeonatos Mundiais em 2003, mais ou
menos 13 anos depois dos homens.
Contudo tivemos mulheres guerreiras que lutaram por
seu espaço e conquistaram grandes feitos. Tive a honra
em conhecer e treinar com o primeiro time feminino. Mulheres incríveis! Eu iniciei na seleção brasileira em 2007, e
tenho muito orgulho de toda minha trajetória, nunca me
senti inferior por ser mulher. Eu faço meu melhor! Vejo que
a CBKW tem a preocupação de proporcionar as mesmas
oportunidades e reconhecimento para todos. Acredito em
uma nova geração com um maior número de mulheres
competindo e também como líderes do nosso esporte.”

Vilma Kurihara

Técnica de Taolu Interno CBKW
“A minha interação com a CBKW
começou em 2010 através do Curso
de Instrutores, ministrado pelo prof.
Paulo H. Sakanaka. Ele me convidou
a auxiliá-lo nas atividades desenvolvidas pelo Departamento de Internos. Durante todos esses anos o nosso convívio com os atletas de diferentes estados tem sido muito
gratificante, embora às vezes bastante cansativo. Poder
ajudar os atletas a desenvolverem e aperfeiçoarem a sua
arte, ajudá-los na busca da realização de seus sonhos e fazer parte de suas histórias, traz um sentimento muito gostoso. Além das amizades duradouras construídas, através
de um ambiente de muita integração e acolhimento. O
papel feminino em um meio predominantemente masculino é essencial, pela visão feminina que complementa a
atuação, soma forças e equilibra o ambiente de trabalho
como um todo.”

Debora Roldão

Diretora Técnica Geral
de Federação (RS)
“Minha história com o Kungfu começou aos 9 anos de idade, incentivada pelo meu pai e meu padrinho.
Comecei a praticar Shaolin do Norte com o Professor Lauro Telles e me especializei, além do Kungfu tradicional, em
Wushu Esportivo: Changquan, Nanquan e Sanda. Desde
então sigo buscando aprimorar minhas técnicas. São 31
anos dedicados à arte marcial chinesa, como atleta, diretora, vice presidente e presidente da Federação Gaúcha
de Kungfu Wushu.
Por ter participado de praticamente todos os processos,
minha trajetória na instituição FGKW foi muito natural,
ainda que seja um espaço predominantemente masculino. Entretanto, entendo que esta não é a realidade para
grande maioria das mulheres no Wushu, tendo estas,
quase sempre, um papel secundário nas escolas e demais
instituições, ainda que tenham jornadas dupla e triplas de
trabalho.
Tais fatores me motivaram ir além dos jargões de mulher
guerreira, heroína, e resgatar um papel realmente protagonista não só para mim, mas para outras mulheres,
encorajando-as a uma luta real por voz e espaço dentro
das artes marciais chinesas. Como mulher, professora e
mãe desejo que todas as mulheres possam alcançar seus
objetivos.”

A expectativa é de que essas pioneiras acima influenciem a nova geração a seguir carreira no Kungfu
Wushu. Desta forma, a modalidade será um reflexo
mais fiel da diversidade da sociedade, e a cada dia
internacional da mulher a CBKW possa celebrar sua
importância crescente no dia a dia do Kungfu Wushu.

QIGONG-SAÚDE EM CASA
A International Health Qigong Federation (IHQF) lançou uma campanha chamada “Global Health Qigong
Time”, baseada em videoaulas para estimular a população a se manter ativa e melhorar a saúde através
da prática de Qigong-Saúde.

cerca de 15 minutos. A prática é conduzida por especialistas e acompanhadas de explicações detalhadas.
Este programa tem como objetivo estimular o hábito
de praticar exercícios todos os dias, para a melhora
da saúde.

A pandemia gerou uma grande demanda por exercícios em casa. A chamada desta campanha é “Vamos
Praticar Juntos”, que consiste na transmissão de vídeos bilíngues da forma Baduanjin, duas vezes ao dia por

A CBKW participou da campanha através das valiosas
contribuições dos professores Luiz Carlos Nascimento e Rafael Vercelino que tiveram suas aulas exibidas
no neste mês.
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