
A CBKW tem a satisfação de anunciar a inclusão de 
um novo membro na diretoria da CBKW. O Sr. Lee 
Cheng Pin, presidente da Associação Cultural Brasil-
-China de Limeira, aceitou o convite do presidente da 
CBKW, Sr. Marcus Vinicius, para assumir o cargo de 
diretor de relações institucionais da entidade. 

“O Sr. Lee já é parceiro da CBKW há alguns anos e 
tem apoiado a entidade em diversos eventos, agora 
estamos formalizando esta parceria com um cargo na 
diretoria. Tenho certeza que a presença do Sr. Lee no 
grupo de trabalho da CBKW irá reforçar muito a equi-
pe, principalmente nas relações com empresários e 
com a comunidade chinesa do Brasil”, comentou o 
presidente Marcus Vinicius.

DIRETORIA DA CBKW VISITA CONSULADO GERAL DA CHINA EM SÃO PAULO

DEZEMBRO - 2017

Na última sexta-feira do ano, 29/12, membros da di-
retoria da CBKW fizeram uma visita de agenda para 
apresentar um relatório das atividades de 2017 ao 
Consulado Geral da República Popular da China em 
São Paulo. 

Por parte da CBKW participaram do encontro o presi-
dente, Sr. Marcus Vinicius, o diretor cultural, Sr. Sung 
Tienlo (宋天樂), e o mais novo membro da diretoria 
da CBKW, o diretor de relações institucionais, Sr. Lee 
Cheng Pin (李正斌), presidente da Associação Cultural 
Brasil-China de Limeira. 

Um dos objetivos da reunião com Cônsul Geral 
Adjunto da República Popular da China em São 
Paulo, Sr Shi Leike, foi pedir apoio do Consulado
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Marcus Vinicius e Lee Cheng Pin

ressaltando a realização do Campeonato Mun-
dial Júnior de Wushu no Brasil, no mês de Julho.

Na ocasião, o presidente Marcus Vinicius também 
apresentou o calendário de atividades oficiais da 
CBKW para o próximo ano, além de um relatório de 
atividades realizadas nos últimos anos através da 
parceria de cooperação bilateral entre a CBKW e a 
Associação Chinesa de Wushu.

O Cônsul Geral Adjunto, Sr Shi Leike, aproveitou a 
oportunidade para desejar um Feliz Ano Novo a to-
dos os membros da CBKW. “Ele foi extremamente 
atencioso e solicito demonstrando total apoio a enti-
dade e prestando importantes orientações”, comen-
tou Marcus Vinicius.

Representantes Consulares e Diretoria da CBKW



Em mais uma ação para promoção do esporte livre 
de dopagem, a CBKW promoveu em parceria com 
a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem 
(ABCD), uma palestra sobre eliminação da dopagem 
no esporte. A ação foi realizada durante o treino co-
letivo da CBKW, fator que permitiu alcançar os prin-
cipais atletas de Wushu do país e esclarecer dúvidas 
recorrentes sobre o tema.

A palestra ministrada pelo oficial da ABCD Sr. Vinicius 
Loyola abordou de forma ampla o tema. Desde como 
o controle de dopagem no país está estruturado no 
país chegando até os cuidados que os atletas devem 
tomar. Ao longo de quase duas horas o tema foi es-
miuçado e tanto a comissão técnica como atletas pu-
deram interagir e sanar dúvidas sobre o assunto.

Contar com um especialista foi de grande impor-
tantância para que comissão técnica, treinadores e 
atletas entendessem o assunto com mais clareza. Um 
reforço para a recorrente campanha de conscientiza-
ção sobre antidopagem promovida pela CBKW.

ÍNICIO DO PROCESSO SELETIVO PARA 2018
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No início do mês foi realizado o primeiro treino cole-
tivo do processo seletivo para participação nas com-
petições internacionais de 2018. A ação visa acelerar 
a definição das Seleções que representarão o Brasil 
nos distintos eventos internacionais do calendário 
oficial da CBKW, e, desta forma, facilitar o planeja-
mento e viabilização da participação dos atletas se-
lecionados.

O treino realizado no ginásio da Faculdade de Edu-
cação Física da Unicamp, em Campinas/SP, contou 
com a participação de atletas provenientes das cinco 
regiões do país. As atividades foram divididas aten-
dendo às especificidades de cada uma das modalida-
des: Wushu Interno, Moderno, Qigong-Saúde, Sanda, 
Shuaijiao e Tradicional. Foram dois intensos períodos 
de treino nos quais a Comissão Técnica da CBKW ava-
liou os atletas e definiu aqueles que retornarão para 
a 2ª etapa do processo seletivo, programada para fe-
vereiro do próximo ano, quando serão definidos os 
selecionados para cada uma das competições inter-
nacionais do ano de 2018.
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Palestra sobre eliminação de dopagem no esporte para os atletas

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ANTIDOPAGEM 

Começo do processo seletivo 2018 Vinicius Loyola, oficial da ABCD



MELHORES DO ANO CBKW 2017
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O prêmio Melhores do Ano CBKW chegou em 2017 a sua segunda edição. A premiação criada para reconhe-
cer os atletas que se destacam ao longo do ano manteve a fórmula do ano anterior, premiando os destaques 
de cada departamento (Interno, Moderno, Sanda, Shuaijiao e Tradicional) e o destaque geral. Os diretores 
técnicos de cada departamento indicaram os três atletas com desempenhos mais notáveis ao longo do ano e 
os vencedores foram escolhidos por votação popular. Confira os indicados e vencedores em destaque:
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Marcelo M. Hokama Yamada

Destaque de Wushu Interno
Hemerson Carvalho de Oliveira

Sérgio Minoru Tanoshi
Tania Emi Sakanaka

Destaque de Wushu Moderno
Brandon Porfirio da Silva
Marcela Polastri Thereza

Marcelo M. Hokama Yamada

Destaque de Wushu Sanda
Edinea Prado Camargo

João Oliveira
Lucas Luciano Queiroz Pereira

Destaque de Wushu Tradicional
Daniel Shinji Hirata

Otavio Crippa Gonzaga
Regina Helena Alencar Ribeiro

Destaque de Wushu Shuaijiao
Angelo Marcio Santos Sales

Paulo Augusto Medeiros 
Washington Antonio N. Serafim

O atleta Marcelo Yamada, além de vencer na catego-
ria Wushu Moderno, também foi o atleta mais vota-
do dentre todos, feito que lhe garantiu a premiação 
de Destaque CBKW 2017.

Após receber a premiação o atleta deu seu depoi-
mento emocianado sobre a importância desse prê-
mio, parte dele transcrito abaixo:

“Ganhar o prêmio de melhor atleta do ano me deixou 
extremamente feliz e honrado. Após um ano de mui-
ta dificuldade, dúvidas e dedicação, pude retornar ao 
Esporte que amo que é o Wushu. O maior prêmio foi 
voltar ao tapete e competir em alto nível.”

Hemerson Carvalho de Oliveira Regina Helena Alencar Ribeiro Paulo Augusto Medeiros

DESTAQUE CBKW 2017

Destaque CBKW 2017

Marcelo M. Hokama Yamada
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