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Atleta de Sanda Lucas Pereira

CBKW ASSINA ACORDO COM AUTORIDADE BRASILEIRA DE CONTROLE DE DOPAGEM

BRASIL OBTÉM GRANDE RESULTADO NO 7º CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE WUSHU
No início do mês a Seleção Brasileira de Wushu par-
ticipou do 7º Campeonato Sul-Americano de Wushu, 
realizado em Montevidéu, no Uruguai. A competição 
contou com a participação de 9 países sul-america-
nos (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equa-
dor, Paraguai, Peru e Uruguai) e um país caribenho 
convidado (República Dominicana). 

A Delegação Brasileira foi integrada por 39 atletas, e 
completada por mais 07 membros da comissão téc-
nica, e obtiveram resultados expressivos em todas as 
categorias nas quais participaram. Ao todo a equipe 

somou  46  medalhas, sendo  31  de ouro, 13 de prata 
e 02 de bronze. Um resultado tão expressivo ratifica 
a metodologia adotada pela CBKW nos últimos anos 
e solidifica o Brasil como uma grande força do con-
tinente.

Além da importância do resultado, a competição foi 
uma ótima oportunidade para a Comissão Técnica 
observar os atletas selecionados para o 14º Campeo-
nato Mundial de Wushu em competição, avaliar mais 
precisamente as condições técnicas e físicas de cada 
um, e propor eventuais ajustes visando o mundial. 
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o país em eventos internacionais. 

O acordo com a ABCD leva esta inicia-
tiva a uma nova etapa. Se por um lado 
mantém a CBKW em conformidade 
com as mais recentes exigêcias para 
pleitos  de programas federais, por 
outro oficializa o início do processo 
de controle de dopagem em competi-
ções nacionais, com testes programa-
dos já para o Campeonato Brasileiro 
de Kungfu Wushu em Cuiabá.

Promover o fairplay (jogo limpo) é 
um movimento mundial do esporte 
e um dos estandartes do olimpismo, 
e adequar-se a isto eleva o esporte 
e  ajuda a promoção de práticas sau-
dáveis entre atletas e praticantes da 
modalidade. 

Em prosseguimento à campanha de 
combate à dopagem, a CBKW assinou 
acordo com a Autoridade Brasileira 
de Controle de Dopagem (ABCD). 

O trabalho de conscientização de 
atletas já é promovido pela CBKW 
há mais de uma década. “Compe-
tir de maneira justa e limpa,  livre 
de quaisquer substâncias proibi-
das”, este é o tom da conversa com 
os atletas, seguida por instruções de 
cuidados com medicamentos e su-
plementos, bem como esclarecimen-
tos do impacto da má conduta para  
o atleta e o esporte como um todo. 
Ação ainda reforçada pelo acompa-
nhamento feito pela comissão técni-
ca junto aos atletas da Seleção Bra-
sileira de Wushu, que representam 


