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SEDE DEFINIDA PARA O 32º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU
A CBKW confirmou que a 32ª edição do Campeonato
Brasileiro de Kungfu Wushu (32ºCBKW) será realizada na cidade de Goiânia/GO, no período de 07 a 11
de setembro de 2022.
Após esta confirmação representantes da CBKW e da
Federação de Kung Fu do Estado de Goiás (FKFEGO)
reuniram-se com as autoridades locais para tratar
dos preparativos para o evento. Estiveram presentes
Marcus Alves, secretário geral da CBKW, Paula Amidani, presidente da ANAKW e integrante do Conselho
Administrativo da CBKW, Maria Madalena e Fábio de
Araújo, dirigentes da FKFEGO, e Lusimar dos Santos,
superintendente de gestão integrada da Secretaria

de Esportes de Estado de Esporte e Lazer de Goiás.
Na ocasião foi definida a realização da competição
no Ginásio Valério Luiz de Oliveira (Arena Goiânia) e
tratados todos os preparativos para a realização do
evento, de forma a atender as necessidades do evento e manter o padrão qualitativo das competições da
modalidade.
A partir desta definição a CBKW deverá divulgar em
breve o Regulamento Geral do 32ºCBKW, que complementa o Regulamento Técnico disponibilizado anteriormente para as Federações Estaduais, incluindo
os procedimentos e prazos de inscrição.

Fábio de Araújo, Mario Kanashiro, Maria Madalena, Lusimar dos Santos, Marcus Alves, Paula Amidani.

CONDUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo da CBKW para os eventos internacionais de 2022 continua avançando com importantes definições. Tanto para os atletas que têm passado por avaliação on-line quanto para aqueles que
se preparam para a etapa presencial que ocorrerá de
13 a 15 de maio na cidade de Brasília/DF.
Os atletas de taolu tradicional passaram por um
processo de avaliação em etapas. Inicialmente com
envio de gravação de suas rotinas de competição e,
após análise da Comissão Técnica, retorno sobre os
pontos que necessitavam de melhora. Então, a partir
do envio de uma nova leva de vídeos a Comissão avaliou os atletas que apresentaram melhor índice técnico para compor a equipe em eventos internacionais.

A confirmação dos atletas selecionados se dará mediante a divulgação do Regulamento Geral do 3º
Campeonato Sul-americano de Kungfu, previsto para
novembro na Argentina, pela Federación Suramericana de Wushu (FESUWU).
Os atletas de sanda e taolu esportivo por sua vez estão na expectativa para a disputa de vagas no mês
de maio. Neste mês ambos os grupos se reuniram
virtualmente com a Comissão Técnica da CBKW, que
lhes forneceu detalhes dos protocolos de avaliação e
endereçou as dúvidas existentes. Desta forma, a expectativa é que todos possam se preparar bem e desenvolver seu potencial máximo na competição por
um lugar na Seleção Brasileira de Wushu.
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EVENTO DE QIGONG-SAÚDE PARA OS PAÍSES DO BRICS
A exemplo do que aconteceu em 2021, a International Health Qigong Federation (IHQF) está oferecendo
novamente um grande fórum on-line para promoção
da modalidade destinado aos países do BRICS, neste
ano de 2022, nomeado de 2022 BRICS Health Qigong
Promoters Training Camp. Este evento visa fortalecer
o intercâmbio e a cooperação do Qigong-Saúde entre
os países do BRICS e, pelo papel central exercido pelo
Brasil na América Latina, foi permitido ao País incluir
participantes da região nas atividades.

Executivo da IHQF e Secretário Geral da Confederação Brasileira de Kungfu Wushu, Angela Chung,
Membro do Comitê Executivo da IHQF e Presidente
da Associação Argentina de Qigong para a Saúde, e
o Prof. Benjamín Gutierrez, Presidente da Associação
Peruana de Qigong para a Saúde.

A Cerimônia Oficial de Abertura do evento aconteceu
no dia 30 com autoridades da IHQF, Chinese Health
Qigong Association (CHQA), dos países do BRICS e
mais nove países da América Latina. Brasil e os países
No último dia 17 os praticantes de Qigong-Saúde se latino americanos somaram 274 participantes na forreuniram para início das atividades preparatórias malidade que marcou o início do evento.
para o evento. A exemplo do que fora realizado no
último ano, foi programado um cronograma de preparação localmente, para que todos possam desfrutar ao máximo das atividades propostas pelos especialistas chineses. Foram realizados dois encontros
com os membros da América Latina com o objetivo
de revisar as técnicas antes do início das atividades
da IHQF, que serão seguidos por um período de 5
meses de encontros on-line para aprofundamento
técnico nas rotinas de Yijinjing e Liuzijue com especialistas chineses.
As atividades desenvolvidas na América Latina foram
conduzidas por Marcus Alves, Membro do Comitê

Material promocial do evento.

REUNIÃO DOS MEMBROS DA FESUWU
Representantes da entidades de administração nacionais ligadas à Federación Suramericana de Wushu
(FESUWU) reuniram-se na noite do último dia 29
para tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento da modalidade no continente.
Na reunião foram confirmados os próximos eventos
sul-americanos da modalidade. A Federação Argentina de Wushu Kungfu será responsável por sediar
os próximos Campeonato Sul-americano de Kungfu e Copa Sul-americana de Sanda. Os eventos têm
previsão de realização na cidade de Buenos Aires na
primeira quinzena do mês de novembro deste ano.
Em breve a FESUWU deverá divulgar o Regulamento
Geral para as competições.
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KUNGFU PARA CRIANÇAS COM AUTISMO
O professor Richard Leutz da Associação Garra de Tigre de Bauru/SP tem desenvolvido recentemente um
trabalho bem sucedido com crianças autistas. A ação
que se iniciou pela simples boa vontade em atender
bem a uma demanda ocasional, logo tomou corpo
com o envolvimento de profissionais especializados
e foi possível prover uma atividade transformadora
para estas crianças.

físico das crianças. “A arte marcial para as crianças
com autismo promove a autonomia, autoestima, diminui ansiedade, medo, nervosismo e a cognição,
que é crucial para o aprendizado. Por serem aulas
coletivas os alunos com Transtorno de Estado Autista
são socializados e incluídos na dinâmica das atividades, o que colabora para a comunicação e interação
deles”, comenta.

A iniciativa já atende a seis crianças entre 5 e 7 anos,
que segundo os pais logo apresentaram sinais de melhora na socialização e se mostram muito envolvidas
com o aprendizado da arte marcial. A Psicóloga Ana
Carolina Santos, ressalta os benefícios da modalidade para o desenvolvimento motor e fortalecimento

O Kungfu em sua vasta diversidade é uma modalidade muito inclusiva, e iniciativas como estas destacam
o poder de transformação que o Kungfu pode exercer na sociedade. Uma amostra de como ampliar as
possibilidades de atuação e de contribuição de forma inovoadora e inspiradora.

Kungfu para crianças com autismo.

Socialização em aulas coletivas.

REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO DA CBKW
No dia 28 foi realizada a reunião mensal do Comitê
Técnico da CBKW. A pauta central foi a atualização
dos avanços do processo seletivo. Com reporte dos
especializas de taolu interno, Paulo Hiroshi Sakanaka, e de taolu tradicional, Renato Feijó, sobre a
condução da seleção de atletas por avaliação remota. Os especialistas de sanda, Pablo Stanelli, e de taolu esportivo, Luiz Carlos Nascimento, detalharam a
preparação para a etapa presencial a ser realizada de

13 a 15 de maio em Brasília/DF.
A reunião ainda tratou da atualização das normativas de graduação de sanda encaminhadas às filiadas,
atualizações sobre o calendário oficial de eventos e
reporte das atividades de Qigong-Saúde. O Comitê
Técnico tornará a se reunir em 19 de maio para avaliação da etapa presencial do Processo Seletivo 2022
e outras pautas que se fizerem necessárias.
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13º CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE WUSHU
Neste ano o Brasil sediará a 13ª edição do Campeonato Pan-americano de Wushu na cidade de Brasília/
DF. Esta é a principal competição da modalidade no
continente, realizada bienalmente sob a chancela da
Pan American Wushu Federation. A expectativa é que
cerca de 300 atletas de 20 países do continente participem na competição. O projeto conta com apoio da
Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, que
no início do mês publicou o parecer sobre o projeto
de realização submetido pela CBKW.
Com a aproximação da competição os preparativos
seguem avançando e a Diretoria Executiva da CBKW
tem participado de diversas reuniões relacionadas ao
evento. No último dia 19, Marcus Alves, secretário
geral da CBKW, Thainá Gurgel, produtora executiva
do evento e Paula Amidani, presidente da ANAKW e

membro do Conselho Administrativo da CBKW, estiveram em reunião na Secretaria de Esporte e Lazer do
Distrito Federal. Recebidos por Jackeline Domingues
Aguiar, secretária executiva de políticas do esporte,
José Antônio Soares Silva, vice-presidente e membro
titular do CONFAE e Lana Miranda, coordenadora de
projetos e modalidades esportivas, a reunião tratou
de assuntos relacionados a realização da competição
que conta com o apoio do Governo do Distrito Federal através do Conselho de Administração do Fundo
de Apoio ao Esporte.
O 13º Campeonato Pan-americano de Wushu ocorrerá de 17 a 25 de julho na cidade de Brasília/DF e
marcará a retomada do calendário de eventos internacionais da modalidade após o hiato criado pela
pandemia.

José Antônio, Lana Miranda, Jackeline Aguiar, Marcus Alves, Paula Amidani, Thainá Gurgel.

REUNIÃO COM FEDERAÇÕES ESTADUAIS
Na tarde do último dia 18 os dirigentes da CBKW se
reuniram com os presidentes das Federações Estaduais e com a Presidente da ANAKW para apresentar
relatório trimestral de atividades e de assuntos de
interesse das entidades.

Wushu para a Gymnasiade; a atualização do calendário oficial de eventos 2022; condições para pagamento das anuidades de filiação de 2022; detalhamento
sobre a suspensão de filiadas que não cumpriram
com suas obrigações.

Dentre os assuntos tratados destacam-se: a confirmação da realização do 32º Campeonato Brasileiro
de Kungfu Wushu em setembro na cidade de Goiânia; o detalhamento dos avanços no projeto de realização do 13º Campeonato Pan-americano de Wushu
que ocorrerá em Brasília; a confirmação da renovação da Certificação da CBKW junto a Secretaria Especial do Esporte; a suspensão da Seletiva Nacional de

Embora todos estes temas tenham sido comunicados e publicizados previamente, este tratamento aos
assuntos em contato direto permite assegurar que
todos estejam a par dos fatos e possam apresentar
eventuais questionamentos. Contribuindo, desta forma, para o estabelecimento de uma comunicação
eficiente e transparente junto às entidades de administração estaduais e associação de atletas.
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