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REFORMA ESTATUTÁRIA
A CBKW está concluindo importante processo para o
desenvolvimento do Kungfu Wushu e adequação às
exigências da Secretaria Nacional do Esporte. Trata-se de uma Reforma Estatutária que se iniciou com a
nomeação de uma Comissão Especial para confecção
da minuta de alteração estatutária, denominada pela
sigla CERE.
A CERE preparou a minuta do novo Estatuto Social
da CBKW e também uma densa atualização com os
documentos acessórios gerados por esta reforma.
Dentre estes está o Código de Ética, Conduta e Regimento Disciplinar da entidade, que não só trata
de uma importante adequação ao movimento olímpico, como também estabelecerá um marco na regulamentação das relações entre os membros da
comunidade do Kungfu Wushu. Assim como estão
contemplados os Regimentos Internos que especificam todos os detalhes procedimentais dos órgãos

que compõem a nova estrutura da CBKW.
Outro importante desdobramento desta Reforma foi
a composição de importantes órgãos na estrutura
organizacional da CBKW. Em Assembleia Geral a ser
realizada em novembro será ratificada a nomeação
dos membros indicados para composição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do Conselho de
Ética, do Conselho Administrativo, da Ouvidoria e da
Diretoria como um todo. O estabelecimento desta
estrutura é um importante passo na adequação às
práticas atuais de gestão e às exigências legais.
Com este processo concluído a CBKW atenderá às
exigências legais e requisitos para certificação da
entidade junto à Secretaria Especial do Esporte, do
Ministério da Cidadania. Tornando-se apta a pleitos
de financiamento público para projetos visando o
desenvolvimento da modalidade no país.

Reunião dos membros do Conselho Fiscal.

Reunião dos indicados para a Ouvidoria.

Reunião dos indicados para o Conselho de Ética.
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Reunião dos indicados para o STJD.
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IWUF 30 ANOS
No início do mês a International Wushu Federation
(IWUF) completou 30 anos. Ao longo desta breve
existência, a entidade máxima da modalidade coleciona feitos expressivos e sólida gestão que permitiu
a difusão do wushu por todo o mundo. Destacam-se
a atuação na corrida olímpica e a inclusão em importantes jogos multidisciplinares, bem como a inserção
no cenário do desporto escolar e universitário.
A entidade que conta com 155 países e regiões foi

celebrada por seus filiados e importantes figuras nas
mídias sociais nesta importante data. Destaque para
as congratulações do atual presidente da entidade,
Sr. Gou Zhongwen e do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Sr. Thomaz Bach.
A CBKW, como um dos membros fundadores da
IWUF, também deixou sua mensagem de apoio e celebração desta longeva e gratificante parceria nestas
três décadas de muito trabalho.

Logo comemorativo.

Congratulações do Sr. Thomaz Bach.

ENCONTRO DE ÁRBITROS NACIONAIS
A CBKW iniciou neste mês uma série de módulos
mensais online destinados ao aprofundamento técnico dos árbitros nacionais. A iniciativa consiste em
ofertar conteúdo complementar aos trabalhados nos
cursos regulares, visando utilizar das possibilidades
oferecidas pelas tecnologias atuais para qualificar
ainda mais a equipe que atua na arbitragem das
competições nacionais.

As atividades estão divididas de forma direcionada
para as modalidades de taolu e de combate, com
programação que se estenderá por todo o ano de
2021. As modalidades de taolu agregam conteúdo
referentes as vertentes tradicionais e esportivas,
externas e internas, com foco nos pontos comuns
das regras de competições. As modalidades de combate abrangem conteúdos de sanda e shuaijiao,

Módulo I para árbitros de Taolu.

Módulo I para árbitros de Sanda e Shuaijiao.
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com módulos dedicados aos aspectos específicos da
arbitragem de cada modalidade de forma ampla e
detalhada.
A iniciativa contou com grande adesão e recebeu
mais de 80 inscrições de árbitros no total. Os módulos inaugurais foram bem sucedidos, com bom

funcionamento da metodologia proposta e cumprimento do programa. A expectativa é que a iniciativa
cumpra o objetivo de qualificar os árbitros e solidificar os padrões de avaliação nas competições nacionais. Ambos os grupos possuem mais um encontro
programado para este ano e depois retomam as atividades em 2021.

MELHORES DO ANO CBDU 2019
A Confederação Brasileira do Desporto Universitário
(CBDU) promoveu em outubro a premiação dos atletas que se destacaram nas competições universitárias de 2019.
No Wushu, a atleta homenageada foi Andréa Teodora Cruz Pedroso de Jesuz, da faculdade UNIP de São
Paulo. A atleta foi o destaque da modalidade nos Jogos Universitários Brasileiros de 2019, conquistando
a categoria de Changquan feminino com o melhor
desempenho individual em taolu na competição. Conheça um pouco mais desta excelente atleta.
Por que você começou a treinar Kungfu Wushu?
A minha história com Kungfu é muito engraçada.
Desde criança eu faço esporte, mas no final do ano
de 2011 minha professora de jazz tinha anunciado
que ia parar de dar aula. Eu sou uma pessoa que não
consegue ficar parada, queria fazer um esporte. Na
época eu iria fazer karatê em um clube de Barueri
que tem vários esportes. Fui assistir uma aula, teria
Atleta de Wushu do Ano 2019 pela CBDU.
que subir uma escada e virar à direita, mas entrei
na primeira porta e acabei entrando na sala errada,
O que o Wushu significa para você?
assisti aula de Kungfu e adorei. Apaixonei-me pelo
É difícil mensurar a gratidão que eu tenho por ter o
Kungfu e ali estou até hoje.
Wushu na minha vida. Eu amo wushu, é algo que faz
Quando entrou para a Seleção Brasileira?
parte da minha vida. Além da satisfação em particiDepois de muito tempo de treinamento e dedicação, par de competições, a prática traz diversos benefícios
consegui fazer parte da Seleção Brasileira no ano de como paciência, persistência e determinação, que
2015.
me ajudam muito a lidar com as dificuldades da vida.
Como é representar a faculdade e a Seleção Brasileira?

Como se prepara para as competições universitárias?

É muito gratificante saber que universidade está
apoiando os atletas, pois para a minha carreira é
algo muito importante representar o meu país e minha faculdade nos eventos universitários. Assim podemos divulgar o esporte para a sociedade.

Minha preparação é intensa, pela importância e por
representar a faculdade. Treino diariamente para as
competições visando evoluir. Além do treino físico,
treino muito o aspecto mental, pois é parte fundamental.
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No inicio não acreditava, achei que era trote, mas
Uma mescla entre realização e felicidade, principal- depois percebi que era verdade e fiquei muito feliz
mente em poder concretizar um sonho com o o es- e emocionada com a indicação para participar deste
porte que eu amo, ver minha evolução no evento. Ter prêmio.
o apoio da faculdade e poder me dedicar aos treina- O que representa para você a conquista deste prêmentos é algo simplesmente incrível.
mio?
Como foi o seu primeiro evento universitário?

Qual sua competição universitária mais importan- Representa o reconhecimento do esforço, de cada
te?
gota de suor e dos momentos de superação de dores
Foi em 2017, a Universíade em Taipei. Foi algo incrí- e lesões. Foi sem dúvidas uma grande honra ganhar
vel, pois nunca havia participado de um evento tão o prêmio e saber que eu estou no caminho certo.

grande, tão relevante para o esporte. Lembro que foi Qual conselho daria para quem está iniciando no
emocionante, agradeço muito a CBDU e CBKW por wushu?
esta oportunidade.
O meu conselho é que acredite e vá atrás do seu obComo foi a sensação ao receber a noticia que estava jetivo, do seu sonho. Pode parecer muito difícil no
participando do Melhores do Ano 2019 da CDBU?
começo, mas acredite, se fosse fácil não teria graça.

MENOS DE 300 DIAS PARA A UNIVERSÍADE 2021
As mídias sociais da Universíade de Chengdu 2021
destacaram no último dia 23 a marca de 300 dias
para os Jogos. A cidade sede vem demonstrando
uma grande mobilização para propiciar uma experiência única para os atletas que participarão deste
grande evento.

cooperação com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) em 2016 e está em forte
campanha para fomentar a prática do Wushu dentro
das Universidades, promovendo competições universitárias através desta parceria e contribuindo para
o crescimento do Desporto Universitário no país.

A Universíade de Verão é um evento esportivo abrangente e de larga escala, que é realizado a cada dois
anos desde 1959. No Brasil a CBKW firmou parceria de

As qualificatórias para a Universíade de Chengdu
2021 ocorrerão nos eventos do calendários esportivo da CBDU, que serão divulgados futuramente.

Contagem Regressiva para Chengdu 2021.
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