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WUSHU EM CASA
O quadro semanal de lives da CBKW, nomeado
Wushu em Casa, tem apresentado diversos temas de
interesse da comunidade do wushu. A iniciativa conta com boa adesão e já passa dos três meses de atividades, em julho foram mais quatro edições recheadas de convidados especias que trouxeram ótimos
temas e conteúdos para o quadro.
A convidada da primeira semana foi Sabrina de Lima
Vitório, graduada em Educação Física, pós graduada
em Gestão de Projetos e Programas Sociais, Mestranda no programa de pós graduação da UNICAMP.
Professora universitária e proprietária da empresa
Sabrina Vitório, especializada em consultoria, projetos e gestão esportiva. Com essa expertise ela pôde
apresentar profundamente como funcionam os mecanismos de captação de recursos públicos e privados através da Lei de Incentivo ao Esporte. Embora
o tema remeta de imediato apenas às entidades de
administração da modalidade, é importante ressaltar
que estes mecanismos podem beneficiar direta e indiretamente agremiações de prática e atletas.
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assista em bit.ly/2D7Pmoo
Sabrina de Lima Vitório.

Na segunda semana o convidado foi Enio Cuono,
que foi o primeiro presidente da CBKW e da Federação Paulista de Kung Fu Wushu. Ele foi muito ativo
no processo inicial de constituição das entidades e
seu perfil conciliador peça chave para que as associações, que a época não tinham muitas oportunidades de interação, pudessem entender a importância
da constituição formal em entidades de administração da modalidade. Em uma conversa descontraída ele lembrou as primeiras reuniões com os

representantes dos diferentes estilos de kungfu do
Brasil, falou das primeiras participações do Brasil nos
Mundiais, do primeiro Campeonato Brasileiro e muito mais. Uma agradável visita à história da nossa modalidade e como o caminho começou a ser pavimentado para que se atingisse a estrutura organizacional
atual da modalidade no país.
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Enio Cuono.

A terceira live do mês foi dedicada a um assunto
muito relevante para o esporte como um todo, uma
palestra de educação antidopagem. Com as participações de três convidadas da Autoridade Brasileira
de Controle de Dopagem (ABCD). Luísa Parente, Secretária Nacional e ex-atleta olímpica de ginástica,
Adriana Taboza, Diretora Técnica Substituta e Luciana
Correa de Oliveira, Coordenadora Geral da Gestão de
Resultados. Dentre os temas abordados falou-se sobre a importância do esporte limpo para a saúde, sobre as substâncias proibidas e as responsabilidades
dos atletas. Também foi abordado como funcionam
a gestão de controle de resultados e as sanções no
caso de uso de substâncias proibidas. A CBKW possui acordo de cooperação assinado com a ABCD de
compromisso com a Campanha Jogo Limpo, que visa
erradicar as práticas desleais relacionadas à dopagem do esporte brasileiro. O assunto é tema presente constante junto aos atletas em todas as oportunidades. Contar com a colaboração do alto escalão
da ABCD para trazer profundamente o entendimento
sobre antidopagem pelos adeptos da modalidade é
muito importante para que o wushu continue a se
desenvolver através de métodos saudáveis e leais.

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados.

cbkw.org.br

NEWSLETTER CBKW
JULHO 2020

/cbkwoficial
@cbkwoficial

em parceria com a Universidade de Brasília (UnB).
Contaram suas experiências, as dificuldades encontradas e como estão conseguindo transformar a modalidade no Brasil através deste projeto que beneficia atletas de alto rendimento e das categorias de
base. Uma iniciativa de sucesso exemplar que pode
nortear projetos de natureza similar.
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Luísa Parente, Adriana Taboza e Luciana Correa de Oliveira.

Por fim, a quarta semana contou com dois convidados
que trouxeram experiências bem sucedidas em outra
modalidade. O atleta olímpico de saltos ornamentais
Hugo Parisi, número um do país na plataforma de 10
metros com participação nas últimas quatro edições
dos Jogos Olímpicos, e Ricardo Moreira, presidente
da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais,
Coordenador do Centro de Excelência em Saltos
Ornamentais da Universidade de Brasília que atuou
como Técnico da Seleção Brasileira nas últimas quatro edições dos Jogos Olímpicos. Os convidados falaram sobre o projeto de alto rendimento desenvolvido

assista em bit.ly/2DpzoGc
Hugo Parisi e Ricardo Moreira.

O quadro Wushu em Casa seguirá com mais novidades no mês de agosto, a CBKW agradece aos convidados que aceitaram o convite e gentilmente compartilharam sua história, experiência e conhecimento
para promover conteúdos tão interessantes.

Apoio

OUTRAS ATIVIDADES
A CBKW segue promovendo suas atividades de
maneira online no período. Ações com os atletas
convidados para o processo seletivo 2020, reuniões remotas com os presidentes das Federações
Estaduais e planejamento para o continuidade

desenvolvimento técnico da modalidade.
Em breve as novidades visando a temporada 2021
começarão a ser divulgadas. Mantenha-se informado
nas mídias oficiais da CBKW.
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