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QIGONG-SAÚDE
Grupo este que já havia se reunido previamente em 
duas ocasiões para praticar previamente e assegurar 
o melhor aproveitamento do conteúdo oferecido. As 
próximas duas aulas estão programadas para os dias 
07 e 08 de agosto.

O Qigong-Saúde é uma prática muito inclusiva reco-
mendada para melhoria da qualidade de vida, facil-
mente adptável ao contexto de atividades on-line.

CAMPEONATO BRASILEIRO EM 2021 CONFIRMADO
A CBKW confirmou a realização da 31ª edição do 
Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu (31º CBKW) 
de 08 a 12 de dezembro de 2021, na cidade de Bra-
sília/DF. Após o cancelamento do evento em 2020, 
bem como de todo o calendário de competições nos 
anos de 2020 e 2021, este evento exerce um impor-
tante papel para a retomada dos eventos presenciais 
da modalidade.

A confirmação da decisão passou por algumas etapas 
de considerações e consultas. O ponto de partida foi 
o rápido avanço da vacinação do povo brasileiro, e os 
fortes indicativos de que grande parte da população 
estará vacinada até a data do evento. Com a sinaliza-
ção positiva Federação de Wushu do Distrito Federal 
(FWDF), sede do 31ºCBKW, para a realização de um 
evento com protocolos de saúde adequados para o 
momento, avançou-se para consultas com as demais 
filiadas e seus atletas, com retornos positivos que 
trouxeram segurança para a realização do 31ºCBKW.

Algumas medidas de segurança já estão definidas. 
O cronograma para o evento prevê credenciamento 
com testagem, assegurando que somente aqueles 
que cumprirem esta etapa participarão. Realizado 
sem presença de público, controle de acesso será 
exercido permitindo acesso somente dos habilitados 
no credenciamento que estejam envolvidos nas bate-
rias em andamento. Futuramente a CBKW divulgará 
todos os protocolos de saúde mais detalhadamente 
em suas mídias oficiais.

A realização do Campeonato Brasileiro é uma parte 
importante da cadeia de desenvolvimento do Kung-
fu Wushu nacionalmente, fortalecendo os vínculos 
entre entidades de prática e Federações Estaduais, 
bem como estimulando a motivação dos atletas para 
a prática. A expectativa de toda a equipe da CBKW 
é que o 31ºCBKW seja um grande evento, que con-
tribua para a retomada da normalidade do Kungfu 
Wushu em todo o Brasil.

No primeiro final de semana do mês foram realizadas 
as duas primeiras aulas do 2021 BRICS Health Qigong 
Training Camp, evento virtual promovido pela Inter-
national Health Qigong Federation. O evento consis-
te em seis encontros ao vivo com especialistas chine-
ses para aprofundamento na técnica Baduanjin e foi 
oferecido aos países do bloco BRICS. 

O Brasil está participando com 171 membros inscritos. 
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2º ENCONTRO ON-LINE CBKW 2021
Foi realizado no dia 17 o 2º Encontro On-line CBKW 
2021. A iniciativa é parte de uma agenda de ativida-
des para manter os atletas envolvidos no processo 
seletivo ativos mesmo ante ao cancelamento do ca-
lendário de competições.

A iniciativa mostrou-se muito positiva até aqui, con-
tando com boa avaliação por parte da equipe técnica 
da CBKW e com o retorno positivo dos atletas parti-
cipantes.

O encontro foi iniciado com uma breve palestra para 
atualização sobre o calendário de eventos, na qual 
os participantes receberam em primeira mão a con-
firmação da realização do 31º Campeonato Brasileiro 
de Kungfu Wushu em dezembro, na cidade de Bra-
sília/DF. Após a palestra de abertura, os atletas se 
dividiram em salas específicas de cada modalidade 
para atividades práticas conduzidas pela Comissão 
Técnica da CBKW.

O segundo período foi iniciado com  uma breve pa-
lestra motivacional do psicólogo Marcos Timbó, que 
gentilmente cedeu seu tempo para compartilhar 
seus conhecimentos com a comunidade do Kungfu 
Wushu. Em uma sala virtual com a fisioterapeuta 
Andrea Ceregatti e o técnico Luiz Carlos Nascimen-
to, Marcos Timbó fez uma excelente apresentação e 
interagiu com as dúvidas dos que assistiam ao vivo. 
Mais uma vez, a palestra foi seguida por mais uma 
bateria de atividades práticas que finalizaram o 2º 
Encontro On-line CBKW 2021.

Em reunião no dia 21, o Comitê Técnico da CBKW 
avaliou positivamente as atividades desenvolvidas. 
Apesar do encerramento do cronograma previsto 
para as atividade on-line, a equipe técnica se mos-
trou motivada com os resultados e deliberou-se pela 
continuidade do acompanhamento remoto dos atle-
tas na preparação para o Campeonato Brasileiro, em 
agenda a ser definida. 

A International Wushu Federation (IWUF) realizou no 
dia 14 a Assembleia Geral Extraordinária Virtual 2021 
(2021 IWUF Extraordinary Virtual Congress).

A pauta da Assembleia foi a adequação estatutária da 
entidade e aprovação do adiamento da 16ª edição do 
Campeonato Mundial de Wushu. Ambas as propos-
tas apresentadas foram  aprovadas por unanimidade

pelos representantes das Federações Nacionais par-
ticipantes.

O 16th World Wushu Championships, originalmente 
agendado para outubro deste ano, será realizado em 
2023 nos Estados unidos. O Comitê Organizador Lo-
cal confirmará a data e a cidade sede para a compe-
tição futuramente.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IWUF

Palestra Motivacional: Marcos Timbó (centro), Andrea Ceregatti (esquerda) e Luiz Carlos Nascimento (direita).
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TORNEIO ON-LINE DE KUNGFU E TAIJI 
O Brasil participou de mais uma competição on-line 
de Kungfu Wushu chancelada pela Federação Pan-a-
mericana de Wushu, o 2021 International Taiji-Kung-
fu Online Tournament.

A equipe brasileira foi composta de 25 atletas inscri-
tos em 39 categorias. Os atletas enviaram os vídeos 
com suas apresentações no início de junho, seguindo 
todas as exigências técnicas do regulamento.

Na competição com formato de disputa por júri téc-
nico o resultado foi divulgado no dia último 24. Utili-
zado o sistema de premiação compartilhada, os atle-
tas brasileiros somaram 27 medalhas de ouro, 10 de 
prata e 2 de bronze. 

A competição ainda contará com formato de dispu-
ta por popularidade, cuja votação popular ocorrerá 
entre 02 e 20 de agosto. A CBKW compartilhará em 
suas mídias oficiais as formas de ajudar os atletas 
brasileiros nesta disputa assim que a organização 
disponibilizar os acessos.

As atividades on-line para árbitros seguem avançan-
do com grupos de de taolu e sanda.

No início do mês os árbitros de taolu se reuniram 
para aprofundar o estudo dos métodos de avaliação 
em performance em taijijian e taijishan. Em taijijian 
foram estudados os principais elementos de espada 
e feitas simulações de avaliação. Em taijishan o foco 
foi introduzir as técnicas de leque, conteúdo recém 
adicionado às competições e integrante do programa 
oficial dos Jogos Olímpicos da Juventude de 2026.

No último sábado do mês foi realizada a atividade 
com os árbitros de sanda. O objetivo do encontro foi 
avaliar o trabalho dos árbitros com o exercício de or-
ganização de competições proposto anteriormente. 
No encontro virtual foi possível apontar pontos fa-
lhos e orientar sobre como melhorar a organização 
das chaves de competição.

As atividades se aproximam do fim e em breve as 
atenções dos árbitros se voltarão para o Brasileiro. 

MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS 

O Instituto INCA - Inclusão, Cidadania e Ação está 
oportunizando crianças, jovens, idosos e Pessoas 
com deficiência, em situação de vulnerabilidade so-
cial, da região Norte do município de Cuiabá, a terem 
aulas gratuitas no Projeto Kung Fu Wushu. São 100 
vagas, sendo 20 destinadas a idosos e PcD’s cadas-
trados em instituições parceiras, e 80 disponíveis ao 
público alvo de 6 a 17 anos de idade.

As atividades são oferecidas em parceria com os re-
presentantes das entidades locais de Kungfu Wushu 
e viabilizadas com recursos do Ministério da Cidada-
nia através de emenda direcionada do deputado fe-
deral Dr. Leonardo. A ideia é fortalecer a integração 
da comunidade local a partir do desenvolvimento 
das atividades de Kung Fu Wushu. Por meio destas 
desenvolver competências pessoais, sociais, cogni-
tivas, educativas e motoras. Também trabalho em 
grupo, vivência em comunidade, cooperação, respei-
to, entre outros. Além de promover o esporte para o 
surgimento de novos talentos.

PROJETO SOCIAL NO MATO GROSSO

Divulgação do projeto.


