
/cbkwoficial

@cbkwoficial

cbkw.org.br

FEVEREIRO 2020
NEWSLETTER CBKW

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados.

PARCERIA COM A CBDE
A Confederação Brasileira de Kungfu Wushu forma-
lizou neste mês de fevereiro parceria de cooperação 
técnica com a Confederação Brasileira do Desporto 
Escolar (CBDE). Esta parceria permite a participação 
dos atletas de wushu em eventos destinados ao des-
porto escolar.

Em 2020 o wushu integrará pela primeira vez o pro-
grama da Gymnasíade,  promovida pela Federação In-
ternacional de Esporte Escolar (International School
Sport Federation - ISF). A competição, que ocorrerá 
de 17 a 24 de outubro em Jinjiang, na China, é um 
evento multidisciplinar no qual estima-se a participa-
ção de mais de 3000 atletas de 18 modalidades.

O caminho para integrar a delegação brasileira na 
Gymnasíade é através da qualificação direta na com-
petição de wushu da Seletiva Nacional de Lutas - CBDE. 
Esta será realizada de 02 a 05 de junho em Florianó-
polis, Santa Catarina, e as inscrições  encerram no dia 
20 de abril. Nesta competição há limitação de partici-
pantes por estado, por isso algumas das Federações 
Estaduais de Desporto Escolar pelo país promoverão 

seletivas estaduais no próximo mês de março.

O desporto escolar abre muitas possibilidades para 
os atletas de base de wushu e esta parceria há de ser 
fundamental para massificação da modalidade por 
todo o Brasil. Embora trate-se de um universo novo 
para a CBKW, a comunidade do wushu chega para 
enriquecer o desporto escolar junto à CBDE.

JUBS 2020
A Confederação Brasileira do Desporto Universitário 
(CBDU) divulgou recentemente as informações refe-
rentes aos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de 
Lutas 2020. A competição, que será realizada na ci-
dade de Trindade em Goiás, prevê as atividades de 
wushu para os dias 29 e 30 de abril. As inscrições se-
rão entre os dias 15 e 24 de abril e devem ser feitas 
através das Atléticas das Instituições de Ensino Su-
perior.

Os JUBs de Lutas 2020 serão o principal critério de 
qualificação para o 2º Campeonato Mundial Uni-
versitário de Wushu, a ser realizado de 11 a 14 de 
julho, em Liaoyang, na China. A competição interna-
cional traz novidades para esta segunda edição, com 
a adição de mais categorias de sanda e a inclusão de 
categorias para taolu tradicional. Estas novidades já 
estão inclusas nos JUBs e os atletas universitários de 
wushu têm a oportunidade de disputar vaga na equi-
pe que representará o Brasil no mundial. 

Jogos Universitários Brasileiros 2020.

Confederação Brasileira do Desporto Escolar.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA GESTÃO 2020/2023
O ano de 2020 marca o início de uma nova gestão à 
frente de CBKW. A diretriz principal para essa nova 
gestão é o estabelecimento da entidade enquanto 
organização com governança e processos bem defi-
nidos, com dois objetivos principais: a transparência 
necessária para o financiamento público e privado e 
garantir ações de estruturação da modalidade para 
benefício de todos.

É fundamental para a nova presidência compreender 
as instituições que organizam o esporte enquanto 
gestão e gerir suas ações com responsabilidade. “Re-
conhecer todo o trabalho desempenhado e construí-
do pela gestão passada, evoluir em forma de atuação 
e envolver as partes interessadas nos trabalhos é a 
combinação para se atingir novos e ainda melhores 
resultados” diz o novo presidente Rafael Uliani, que 
ainda reforça que esta será uma gestão de renovação 
e transformação.

A fim de estabelecer um plano de ação concreto e

coerente com a realidade da modalidade, no início 
de 2020 foi construído um planejamento estratégi-
co para mapear necessidades, desenvolver meios de 
implementação e atender as demandas de desen-
volvimento da modalidade no país. Foram também 
observadas diretrizes estabelecidas pela Secretaria 
Especial do Esporte e modelos adotados por outras 
confederações. Mediante a necessidade de manter 
contato estreito com a comunidade do wushu um 
canal de contato direto com a presidência foi criado 
(ouvidoria.cbkw@gmail.com).

Ainda há muitos outros elementos que foram abor-
dados nesse planejamento. Pouco a pouco cada um 
deles tomará forma e será implantado no devido 
momento. Por hora, vale ressaltar a proposta trazida 
pelo novo presidente à frente da CBKW: melhorar a 
governança e os processos administrativos, com or-
ganização qualificar o desenvolvimento do wushu no 
país e estabelecer uma estrutura sólida para as admi-
nistrações e atletas futuros.


