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CALENDÁRIO 2021
O Comitê Técnico da CBKW se reuniu no dia 08 de 
fevereiro para deliberar sobre o planejamento anual 
e o calendário 2021.

O cenário pandêmico que ocasionou o cancelamento 
do calendário 2020 ainda persiste e, até o momento, 
não há confirmações de eventos internacionais no 
calendário regular. Este contexto, somado às limita-
ções de uso das instalações disponíveis, obrigou a Di-
retoria da CBKW cancelar o Processo Seletivo 2021.

Todavia, a entidade trabalha pela viabilização do 
Campeonato Brasileiro no segundo semestre, na 
expectativa do avanço da campanha nacional de va-
cinação e o estabelecimento de um cenário seguro 
para todas as partes envolvidas no evento.

Nesse contexto, o Comitê Técnico  aprovou  a rea-
lização do 1º Encontro On-line CBKW 2021 para o 
próximo dia 10 de abril, destinado aos atletas que 

participariam do processo seletivo e atletas indica-
dos por suas Federações Estaduais. O objetivo é pro-
piciar atividades que auxiliem os atletas a se mante-
rem bem preparados para a retomada do calendário, 
para que consigam retornar às competições sem 
maiores prejuízos por inatividade ou má preparação. 

Paralelamente a CBKW tem trabalhado para a par-
ticipação do Brasil nos eventos específicos já confir-
mados. A Gymnasiade que conta com competição de 
Wushu e terá uma seletiva nacional realizada em Ara-
caju/SE pela Confederação Brasileira do Desporto Es-
colar no mês de julho. Assim como os Jogos Mundiais 
Universitários de Verão, para os quais a CBKW media 
junto a Confederação Brasileira do Desporto Uni-
versitário a inscrição dos atletas pré-selecionados. 

O Comitê Técnico se reunirá novamente em março 
para tratar sobre os últimos detalhes relativos ao 1º 
Encontro On-line CBKW 2021.

CBKW ADQUIRE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Neste mês de fevereiro a CBKW adquiriu a certifica-
ção que habilita a entidade a pleitear projetos junto 
ao Ministério da Cidadania através da Secretaria Es-
pecial do Esporte.

A certificação é o desfecho de um longo processo que 
evolveu a adequação estatutária, da documentação 
acessória nela prevista e da composição dos diversos 
órgãos por ela previstos. Todo o conteúdo aprovado 
na última Assembleia Geral foi analisado pela equi-
pe técnica da Secretaria, bem como verificado seu 
efetivo cumprimento de forma minuciosa. Atendi-
das as exigências o órgão governamental concedeu a

 almejada certificação.

A CBKW trabalha agora na formatação dos projetos 
da gestão nos moldes estabelecidos pela Secretaria, 
visando desta forma expandir o desenvolvimento da 
modalidade nacionalmente através do financiamen-
to público/privado.

“Essa certificação comprova que a CBKW está regular 
e cumpre todas as exigências legais para pleitos de 
projetos para recebimento de recursos federais” re-
forçou com entusiasmo o Presidente da CBKW, Rafael 
Uliani.

Certificação disponvel em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/editais/entidades-certificadas-18-e-18-a.
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MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS
O trabalho de aprofundamento técnico com árbitros 
certificados segue avançando em 2021. Este ano já 
foram realizados o 3º módulo para árbitros de sanda 
e shuaijiao, bem como o 3º e o 4º módulos para ár-
bitros de taolu.

O objetivo da iniciativa é complementar os cursos de 
formação, trazendo profundidade ao conhecimento 
da equipe de árbitros nacionais certificada, uniformi-
dade aos critérios e, consequentemente, melhora na 
atuação durante as competições nacionais.

A iniciativa, de grande importância por si só, ganha 
maior relevância nesse momento de limitação de ati-
vidades presenciais. A manutenção de uma equipe 
qualificada e ativa será essencial para o momento de 
retomada das competições nacionais.

Os módulos têm contado com boa adesão e avaliação 
positiva dos participantes. Ao contrário dos cursos 
regulares, este formato permite trabalhar com gran-
de volume de horas aula e, desta forma, destrinchar 
minuciosamente cada aspecto da arbitragem.

Conteúdo trabalhado 3º módulo de sanda e shuaijiao. Conteúdo trabalhado 4º módulo de taolu.

BOLETIM ABCD
A CBKW é parceira da Autoridade Brasileira de Con-
trole Dopagem (ABCD) em sua missão de promover o 
esporte livre de substâncias proibidas. Dentre outras 
iniciativas, apoia a ABCD na Campanha #JogoLimpo e 
na divulgação de seus conteúdos. 

Acompanhe o último Boletim informativo da campa-
nha e se mantenha atualizado sobre este importante 
tema.

Acesse aqui: abre.ai/cf1e
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FEDERAÇÃO MATO-GROSSENSE RECEBIDA NA SECEL/MT
No dia 16 de fevereiro o presidente da Federação 
Mato-grossense de Kungfu Wushu, Sr. Bruk Lee, jun-
tamente com a atleta de taolu esportivo da Seleção 
Brasileira de Wuhsu, Brenda Silva dos Santos, parti-
ciparam de uma reunião na Secretaria de Estado de 
Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) com o Secretário 
da SECEL, Sr. Alberto Machado e o Secretário de Fi-
nanças da Assembleia Legislativa do Estado de Mato 
Grosso, Sr. Elias Santos.

Na ocasião foram abordados pontos importantes

para o desenvolvimento do Kungfu Wushu no Esta-
do de mato Grosso e sobre a possibilidade de apoio 
para que a atleta matogrossense participe do “2021 
Summer World University Games”, evento multidis-
ciplinar que ocorrerá em Chengdu/China no mês de 
agosto. 

A SECEL acenou positivamente com a possibilidade 
de apoio à atleta para participação no referido even-
to e outras iniciativas para o desenvolvimento da mo-
dalidade no Estado.

Bruk Lee, Brenda Santos e  Alberto Machado.

FELIZ ANO NOVO CHINÊS 
Para a maioria das nações, o Ano Novo é comemo-
rado na virada do dia 31 de dezembro para o dia 01 
de janeiro, segundo o calendário gregoriano. Já na 
China e em muitos países da Ásia, o Ano Novo é co-
memorado segundo o calendário lunar. Esse período 
é um dos mais importantes para a sociedade chinesa, 
pois eles fazem uma pausa no trabalho para festejar 
com a família. 

Os chineses relacionam cada novo ano a um dos doze
animais que teriam atendido ao chamado de Buda 
para uma reunião. 2021 é o Ano do Boi, considerado 
um animal honesto, confiável e determinado. Este 
animal representa a paciência e o alcance de metas 
por meio de esforço constante. 

A CBKW deseja a todos os praticantes de Kungfu 
Wushu um feliz Ano Novo Chinês. 2021, Ano do Boi.



/cbkwoficial

@cbkwoficial

cbkw.org.br

MARÇO 2021
RETROSPECTIVA CBKW

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados.

PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO ABUSO E ASSÉDIO NO ESPORTE
O Comitê Olímpico do Brasil (COB), através do Insti-
tuto Olímpico Brasileiro (IOB), desenvolveu uma im-
portante iniciativa para prevenção e enfrentamento 
do abuso e assédio no esporte. Trata-se de um curso 
on-line gratuito para ajudar a esclarecer e instruir a 
comunidade esportiva sobre o tema.

Mediante à relevância deste assunto, o movimen-
to olímpico internacional tem direcionado esforços 
para a promoção de informação sobre o tema atra-
vés do debate aberto e educação. O curso oferecido 
trata justamente disso, abordar um tema sensível 
com linguagem acessível e apropriada, com mate-
riais específicos para adultos e jovens.

O COB recomendou a todas Confederações o apoio e

divulgação da iniciativa para que a informação chegue 
a todos os atletas, treinadores e dirigentes. Desta for-
ma, a CBKW recomendou o curso a toda sua equipe 
de trabalho, bem como a todos os atletas que partici-
parão no 1º Encontro On-line CBKW 2021. Em breve 
a CBKW disponibilizará informações sobre o assunto 
em seu sítio eletrônico e recomendará às Federa-
ções Estaduais que também abracem o movimento.

O objetivo é proporcionar através da educação e in-
formação um ambiente seguro, saudável  e livre de 
assédios e abusos em toda a comunidade esportiva 
do Kungfu Wushu no Brasil.

A plataforma de cursos on-line do IOB pode ser aces-
sada em: https://cutt.ly/Kzt8E70.

Plataforma de cursos do IOB.

CAMPEONATO ON-LINE DE TAIJIQUAN - CHINA: AMÉRICA LATINA & CARIBE
A Associação Chinesa de Wushu está promovendo 
uma Competição On-line de Taijiquan.  A iniciativa é 
parte de uma série de ações da China com os países 
da América Latina e Caribe, para estreitamento das 
relações diplomáticas em virtude da realização da 3ª 
Reunião Ministerial do Fórum China-CELAC (Comu-
nidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), 
que acontecerá em Beijing no segundo semestre de 
2021.

A competição abrange praticantes de Taijjiquan de 
todas as idades e as premiações serão feitas tanto 
por avaliação de árbitros como por votação popular. 
O Brasil está participando com 56 atletas que se de-
dicaram para treinar e filmar suas rotinas de com-
petição. A CBKW divulgará em breve em suas mídias 
sociais oficias os links de votação, para que toda a 
comunidade o Kungfu Wushu possa impulsionar a 
votação dos atletas brasileiros nas disputas.

Material de divulgação do evento.
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PREPARATIVOS PARA 1º ENCONTRO ON-LINE CBKW 2021
A equipe da CBKW trabalhou durante todo o mês nos 
preparativos para o 1º encontro on-line com atletas 
nesse ano de 2021. Apesar deste tipo de iniciativa 
ter sido explorada como medida de contingência em 
2020, desta vez foi possível traçar um plano, concen-
trando de forma bem organizada atividades que in-
formem e contribuam com a preparação dos atletas 
ante as perspectivas do calendário de competições 
para a temporada.

O 1º Encontro On-line CBKW 2021 acontecerá no dia 
10 de abril, englobando palestras informativas e ati-
vidades práticas direcionadas para as necessidades 
imediatas. Serão dois períodos iniciados com pales-
tras curtas seguidas de atividades práticas segmen-
tadas nas especificidades técnicas de cada modalida-
de. Pela manhã a Diretoria da CBKW apresentará o 
panorama das atividades em desenvolvimento e as 
perspectivas do calendário oficial para os atletas, e 
pela tarde a fisioterapeuta Andrea Ceregatti falará 
sobre lesões musculares em tempos de pandemia.

O objetivo da parte prática é auxiliar os atletas no 

direcionamento para recuperação da forma ideal de 
competição em face das perspectivas do calendário. 
Com o expertise obtido nesse tipo de atividade em 
2020 os membros da Comissão Técnica planejaram 
atividades adequadas ao contexto atual, além de 
orientações gerais para condução dos treinos no dia 
a dia.

O planejamento aprovado na reunião do Comitê Téc-
nico de fevereiro foi destrinchado e elaborado pelos 
responsáveis técnicos. O órgão tornou a se reunir no 
final de março para verificação dos preparativos e en-
caminhamento de eventuais pendências.

Na ocasião será divulgada a agenda de atividades on-
-line para os meses subsequentes. O planejamento 
vislumbra um acompanhamento mais próximo, man-
tendo os atletas preparados e informados em primei-
ra mão das novidades sobre o cenário de retomada 
das atividades. A expectativa nessa agenda de ativi-
dades é acompanhar de perto mais de 150 atletas 
que participaram do Processo Seletivo da CBKW mais 
recente.

MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS
O trabalho de aprofundamento técnico com árbitros 
certificados segue avançando. Neste mês foram rea-
lizados novos módulos.

 O 4º módulo para árbitros de sanda e shuaijiao tra-
tou o assuntos faltas e punições, bem como os pro-
cedimentos do árbitro de plataforma de sanda. Em 
uma dinâmica que combinou dúvidas encaminhadas 
pelos árbitros e conteúdo preparado pelos minis-
trantes.

O 5º módulo para árbitros de taolu foi direcionado à 
performance geral em shaolinquan, tratando sobre 
as principais características do estilo e a aplicação 
dos métodos de avaliação para o estilo.

A iniciativa é um complemento aos cursos de for-
mação, trazendo profundidade ao conhecimento da 
equipe de árbitros nacionais certificada, uniformida-
de aos critérios e, consequentemente, melhora na 
atuação durante as competições nacionais.

Conteúdo trabalhado 4º módulo de sanda e shuaijiao. Conteúdo trabalhado 5º módulo de taolu.
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JOGOS ABERTOS PARANAENSES - COMBATE
No dia 1º de março o presidente da Federação Para-
naense de Kungfu Wushu, Aldebran Valentim, parti-
cipou de reunião virtual com membros da Secretaria 
de Estado da Educação e do Esporte do Paraná, con-
duzida pelo Diretor da pasta, Sr. Cristiano Barros Del 
Rei, com a presença de várias autoridades locais. Na 
ocasião foram apresentados o calendário de eventos 
para 2021 e também as medidas para retomada das 
atividades esportivas no Estado. A grande novidade 
foi a divulgacão do lançamento de mais um impor-
tante evento no Estado, trata-se dos Jogos Abertos 
- Combate (JAPs - Combate) que estão previstos para 
serem realizados entre os dias 9 e 12 de outubro, e 
a primeira cidade sede escolhida foi Londrina. O ca-
lendário de eventos esportivos do Paraná foi suspen-
so no início da pandemia e agora começa a retornar 
gradualmente.  

Ao todo, serão nove modalidades: boxe, capoeira, 
jiu-jitsu, judô, karate, kickboxing, wushu , muay thai 
e taekwondo, divididas em categorias A (olímpicos) e 
B (esportes não olímpicos). O diretor da Fundação de

Esportes de Londrina (FEL), Sandro Henrique Morei-
ra dos Santos, afirmou que o JAPs - Combate é um 
evento que foi planejado pelo presidente anterior, 
Fernando Madureira, que levou a proposta à Secre-
taria de Estado.

“Este é mais um importante evento desportivo do 
Paraná no qual o Wushu foi incluído e, por ser um 
evento de grande visibilidade, contribuirá muito para 
o crescimento e desenvolvimento da modalidade no 
Estado”, disse o presidente da Federação Paranaense 
de Kungfu Wushu, Aldebran Valentim.

INFORMAÇÕES SOBRE AS COMPETIÇÕES DE TAIJISHAN
Há pouco tempo a comunidade internacional do Kun-
gfu Wushu foi agraciada com uma excelente notícia, 
a inclusão da modalidade no Jogos Olímpicos da Ju-
ventude de Dakar 2026. O programa de Wushu para 
o evento trouxe uma excitante novidade, uma nova 
categoria de competição, Taijishan, o leque de taiji.

Por se tratar de uma nova categoria esta ainda não 
estava completamente regulamentada, panorama 
que a IWUF começou a mudar. Em 2020 foram pro-
movidas alteração na Regra Internacional de Wushu

Taolu 2019 para delimitar os critérios de competição. 
Neste mês o foco foi em difundir o conteúdo sobre 
a categoria, através da divulgação de uma série de 
vídeos de instrução no canal Wushu TV no Youtube. 
Conteúdo disponível para todos os interessados no 
link: https://cut.ly/urPOh9.

Por enquanto a categoria está prevista exclusivamen-
te para Jogos Olímpicos da Juventude, mas a tendên-
cia é que seja expandida ao poucos e agregue uma 
noa opção para os atletas de taolu interno esportivo.

Taijishan, nova modalidade de competição de Wushu.

Reunião virtual sobre os JAPs - Combate.
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MULHERES DO KUNGFU WUSHU
Neste mês de março foi comemorado o Dia Interna-
cional da Mulher, uma data que ganha cada vez mais 
significado pelas crescentes conquistas das mulheres 
na sociedade. No meio do Kungfu Wushu não é di-
ferente, a modalidade tem em suas raízes e história 
contemporânea mulheres muito expressivas, de mu-
lheres que criaram estilos como o popular Yongchun 
até atletas de alto rendimento que marcaram gera-
ções. 

No Brasil, embora o meio marcial seja majoritaria-
mente masculino, cada vez mais há mulheres prati-
cando, competindo, ensinando e atuando na gestão 
do esporte. Na estrutura da CBKW, de forma orgânica 
cada vez mais mulheres atuando nas distintas esferas 
da entidade.

A participação feminina na gestão da entidade vai 
além da equidade, mas agrega nova perspectiva às 
discussões e melhora as decisões. A CBKW ouviu as 
colaboradoras que têm transformado a entidade no 
país nas diferentes esferas, que contaram um pouco 
de suas motivações e experiências.

“A CBKW veio como um desafio hon-
roso! Quando o Presidente, Rafael 
Uliani, me convidou, foi um misto de

Paula Maciel
Gestora de Projetos CBKW e Presi-

dente de Federação (ES)

confiança em saber que tenho muito a contribuir e receio 
por ser uma instituição que somente admirava à distância 
e que sempre enalteci a competência com que vem entre-
gando suas conquistas à comunidade do Wushu.

Atuar como Gestora de Projetos em uma instituição que 
tem grandes mentes envolvidas há muitos anos me faz 
aprender diariamente e aproveitar ao máximo esta troca 
contínua.

Fui muito bem recebida, apesar de não ser atleta de alto 
rendimento, mas todos me abraçaram e entenderam que 
minha contribuição viria com o que tenho de conhecimen-
to profissional. Resultado disso tem sido minha singela 
contribuição para os esforços contínuos de expandir e pro-
fissionalizar cada vez mais nossa modalidade e cultura. Só 
tenho a agradecer pela confiança!”

“Trabalho como fisioterapeuta na 
CBKW há 5 anos e posso dizer que 
tenho muito orgulho do caminho 
que trilhamos juntos nesses anos.

Andrea Andrade Ceregatti 
Fisioterapeuta CBKW

Desde o começo me senti acolhida e respeitada profissio-
nalmente e com o tempo consegui ganhar meu espaço 
profissional e realizar meu trabalho, mesmo a instituição 
sendo liderada por homens e a grande maioria dos atletas 
serem  do sexo masculino.  A Arte Marcial ensina discipli-
na, respeito e autocontrole, nosso aprendizado é constan-
te! Somos uma família!”

“Eu comecei a participar de treinos 
da CBKW na modalidade Sanda, ao 
longo dos anos de Seleção houve 
um aumento significativo na par- 

Daiana Cruz
Presidente de Federação (RJ)

ticipação de mulheres nos treinos. O mesmo acontece na 
modalidade Shuaijiao que ainda tem uma adesão baixa pe-
las meninas. Mesmo o Wushu tendo um número maior de 
praticantes homens, vejo as mulheres pouco a pouco con-
quistando seu espaço. Meu recado para as meninas, mulhe-
res que estão iniciando na modalidade é que não desistam 
de seus sonhos e ultrapassem as adversidades que pos-
sam surgir. Lembrem-se sempre que vocês são guerreiras.”

“Fui convidada a fazer parte do corpo 
técnico do departamento de tradi-
cional no final de 2019. Fiquei muito

Nina Cardoso Silvestre
Auxiliar Técnica de 

Taolu Tradicional CBKW

feliz, primeiro por confiarem no meu trabalho e depois por 
ser a primeira mulher a ocupar esse lugar no tradicional. 
Sempre me respeitaram muito escutando as minhas opini-
ões e me tratando igual. Mesmo sendo um ambiente teo-
ricamente de maioria masculina, não sinto essa diferença, 
tanto por parte dos colegas de trabalho quanto por parte 
dos atletas. Além de terem ficado felizes pela participa-
ção de uma mulher, mostram respeito e apoiam sempre. 
Também fui muito bem recebida pelos pais dos atletas. 
Por fim, só tenho a agradecer  pela oportunidade de ser 
a primeira mulher na área técnica do tradicional e pelo 
carinho de todos. Gratidão!”
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“O Sanda feminino iniciou em Cam-
peonatos Mundiais em 2003, mais ou 
menos 13 anos depois dos homens. 

Edinea Camargo
Representante dos Atletas 
do Comitê Técnico CBKW

Contudo tivemos mulheres guerreiras que lutaram por 
seu espaço e conquistaram grandes feitos. Tive a honra 
em conhecer e treinar com o primeiro time feminino. Mu-
lheres incríveis! Eu iniciei na seleção brasileira em 2007, e 
tenho muito orgulho de toda minha trajetória, nunca me 
senti inferior por ser mulher. Eu faço meu melhor! Vejo que 
a CBKW tem a preocupação de proporcionar as mesmas 
oportunidades e reconhecimento para todos. Acredito em 
uma nova geração com um maior número de mulheres 
competindo e também como líderes do nosso esporte.”

“A minha interação com a CBKW 
começou em 2010 através do Curso 
de Instrutores, ministrado pelo prof. 
Paulo H. Sakanaka. Ele me convidou

Vilma Kurihara
Técnica de Taolu Interno CBKW

a auxiliá-lo nas atividades desenvolvidas pelo Departa-
mento de Internos. Durante todos esses anos o nosso con-
vívio com os atletas de diferentes estados tem sido muito 
gratificante, embora às vezes bastante cansativo. Poder 
ajudar os atletas a desenvolverem e aperfeiçoarem a sua 
arte, ajudá-los na busca da realização de seus sonhos e fa-
zer parte de suas histórias, traz um sentimento muito gos-
toso. Além das amizades duradouras construídas, através 
de um ambiente de muita integração e acolhimento. O 
papel feminino em um meio predominantemente mascu-
lino é essencial, pela visão feminina que complementa a 
atuação, soma forças e equilibra o ambiente de trabalho 
como um todo.”

“Minha história com o Kungfu co-
meçou aos 9 anos de idade, incenti-
vada pelo meu pai e meu padrinho.

Debora Roldão
Diretora Técnica Geral

de Federação (RS)

Comecei a praticar Shaolin do Norte com o Professor Lau-
ro Telles e me especializei, além do Kungfu tradicional, em 
Wushu Esportivo: Changquan, Nanquan e Sanda. Desde 
então sigo buscando aprimorar minhas técnicas. São 31 
anos dedicados à arte marcial chinesa, como atleta, dire-
tora, vice presidente e presidente da Federação Gaúcha 
de Kungfu Wushu. 

Por ter participado de praticamente todos os processos, 
minha trajetória na instituição FGKW foi muito natural, 
ainda que seja um espaço predominantemente masculi-
no. Entretanto, entendo que esta não é a realidade para 
grande maioria das mulheres no Wushu, tendo estas, 
quase sempre, um papel secundário nas escolas e demais 
instituições, ainda que tenham jornadas dupla e triplas de 
trabalho. 

Tais fatores me motivaram ir além dos jargões de mulher 
guerreira, heroína, e resgatar um papel realmente pro-
tagonista não só para mim, mas para outras mulheres, 
encorajando-as a uma luta real por voz e espaço dentro 
das artes marciais chinesas. Como mulher, professora e 
mãe desejo que todas as mulheres possam alcançar  seus 
objetivos.”

A expectativa é de que essas pioneiras acima in-
fluenciem a nova geração a seguir carreira no Kungfu 
Wushu. Desta forma, a modalidade será um reflexo 
mais fiel da diversidade da sociedade, e a cada dia 
internacional da mulher a CBKW possa celebrar sua 
importância crescente no dia a dia do Kungfu Wushu.

QIGONG-SAÚDE EM CASA
A International Health Qigong Federation (IHQF) lan-
çou uma campanha chamada “Global Health Qigong 
Time”, baseada em videoaulas para estimular a po-
pulação a se manter ativa e melhorar a saúde através 
da prática de Qigong-Saúde.
 
A pandemia gerou uma grande demanda por exercí-
cios em casa. A chamada desta campanha é “Vamos 
Praticar Juntos”, que consiste na transmissão de víde-
os bilíngues da forma Baduanjin, duas vezes ao dia por

cerca de 15 minutos. A prática é conduzida por espe-
cialistas e acompanhadas de explicações detalhadas.
Este programa tem como objetivo estimular o hábito 
de praticar exercícios todos os dias, para a melhora 
da saúde.

A CBKW participou da campanha através das valiosas 
contribuições dos professores Luiz Carlos Nascimen-
to e Rafael Vercelino que tiveram suas aulas exibidas 
no neste mês.
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 1º ENCONTRO ON-LINE CBKW 2021
A CBKW realizou no último dia 10 de abril o 1º en-
contro on-line com atletas nesse ano de 2021. A ini-
ciativa, projetada para manter o contato com a base 
de atletas de elite da modalidade e prover orienta-
ção técnica mesmo no contexto do distanciamento 
social atingiu as metas traçadas pelo Comitê Técnico 
da CBKW.

A ação contou com palestras informativas sobre o 
calendário de atividades e sobre prevenção de le-
sões no contexto atual de treinamentos, a última 
com contribuição da fisioterapeuta da CBKW, Andrea 
Ceregatti. As transmissões no canal de Youtube da 
CBKW contaram com grande participação da comu-
nidade do Kungfu Wushu.

O foco principal esteve nas atividades práticas pre-
paradas pelos Técnicos da CBKW visando a recupe-
ração da forma ideal de competição em face das 
perspectivas do calendário. A comissão técnica se 
dividiu em salas com grupos específicos, com os 
técnicos Antonio Silva e Adriano Pitoli no sanda,

Silvio Kato no shuaijiao, Paulo Hiroshi Sakanaka e Vil-
ma Kurihara no taolu interno, Luiz Carlos Nascimento 
no taolu esportivo, Renato Feijó, José Carlos Barbo-
sa e Nina Silvestre no tradicional. Esta equipe atuou 
com mais de 160 atletas provenientes de todas as 
regiões do País por dois períodos de exercícios espe-
cíficos e avaliações.

Posteriormente à ação, no dia 15 de abril, o Comitê 
Técnico da CBKW se reuniu para avaliar as atividades 
e debater ajustes para melhorias possíveis para as 
próximas atividades. Em linhas gerais o 1º Encontro 
On-line CBKW 2021 contou com ótima recepção das 
partes envolvidas e avaliação positiva da Comissão 
Técnica, e a reunião serviu apenas para deliberações 
pontuais visando melhorar a experiência dos atletas 
nas atividades on-line.

A Comissão Técnica possui agenda definida para os 
meses de maio e junho, com atividades preparadas 
para dar continuidade à proposta iniciada no 1º En-
contro On-line CBKW 2021.

Equipe CBKW na palestra de abertura. Andrea Ceregatti palestrando sobre lesões na pandemia.

Atividades da Comissão Técnica. Reunião do Comitê Técnico.
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RESULTADOS DO CAMPEONATO ON-LINE DE TAIJIQUAN
A Associação Chinesa de Wushu promoveu uma 
Competição On-line de Taijiquan neste mês de abril. 
A competição abrangeu praticantes de Taijjiquan de 
todas as idades e as premiações feitas tanto por ava-
liação de árbitros como por votação popular, anga-
riando milhões de acessos e grande visibilidade.

O Brasil participou com 56 atletas que obtiveram óti-
os resultados. Ao todo foram 79 apresentações pre-
miadas em suas categorias, com destaque para os 
atletas Roque Neto, Beatriz Pavan e William Pense, 
que obtiveram o 1º prêmio em ambas as categorias 
disputadas.

Conteúdo trabalhado 5º módulo de sanda. Conteúdo trabalhado 6º módulo de taolu.

MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS
O trabalho de aprofundamento técnico com árbitros 
certificados segue avançando. Neste mês foram reali-
zados o 5º módulo para árbitros de sanda, bem como 
6º módulo para árbitros de taolu. 

O módulo de Sanda abordou os temas pesagem, 
sorteio, confecção de chaves, numeração das lutas 
e programação de uma competição. No taolu foi 
trabalhado o método de aplicação de deduções de

outros erros, tanto em rotinas esportivas quanto tra-
dicionais.

A programação de atividades chegou à metade e 
passa agora por uma avaliação por parte dos parti-
cipantes. O objetivo é coletar as percepções sobre 
este novo formato de aulas e providenciar os ajustes 
necessários para otimizar a experiência dos árbitros 
durante as atividades.

Contador de acessos e votos do sítio eletônico da competição.

Resultados disponíveis em: cut.ly/vmc0nnu
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JOGOS MUNDIAIS UNIVERSITÁRIOS ADIADOS
Os Jogos Mundiais Universitários FISU 2021 foram 
adiados. A competição originalmente programada 
para ser realizada em agosto de 2021, na cidade de 
Chengdu na China, foi reagendada para 2022 devi-
do à situação global da COVID-19 e às restrições de 
viagens internacionais. A decisão foi tomada conjun-
tamente pela Federação Internacional de Esportes 
Universitários (FISU), pela Federação de Esportes 
Universitários da China (FUSC) e pelo Comitê Orga-
nizador do evento, que confirmaram a manutenção 
ainda do nome e logotipo do evento. As novas datas 
serão anunciadas futuramente.

A decisão tomou como base todo o contexto da 
pandemia, mas foi muito reforçada por alguns as-
pectos específicos do impacto na vida esportiva dos 
atletas. Muitos tiveram sua rotina de treinamentos 
prejudicada pelos longos fechamentos dos campi 
universitários e suas instalações esportivas.  Além 
disso, a perspectiva de melhorias na situação da 
saúde pública no próximo ano, possibilitam treina-
mentos prejudicada pelos longos fechamentos dos 
campi universitários e suas instalações esportivas.  
Além disso, a perspectiva de melhorias na situação 
da saúde pública no próximo ano, possibilitam um 
evento em 2022 com potencial consideravelmente

maior de oferecer a experiência formativa com os 
padrões prezados pela FISU, e assim contribuir de 
forma mais efetiva para a formação de líderes para o 
futuro por meio da experiência no esporte universi-
tário internacional.

No anúncio do adiamento FISU, FUSC e o Comitê Or-
ganizador reforçaram que as decisões visam proteger 
a segurança e a saúde de todas as pessoas envolvi-
das, incluindo atletas e cidadãos, e que continuarão 
a promover a preparação para garantir o sucesso dos 
Jogos Mundiais Universitários FISU 2021.

REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
O Conselho Administrativo da CBKW, constituído 
na última atualização estatutária realizada no final 
de 2020, reuniu-se pela 1ª vez em cumprimento as 
suas normas regimentares. Estiveram presentes os 
membros do órgão Rafael Uliani e Daniel Dionísio, 
presidente e vice da CBKW, Paula Amidani e Marcelo 
Yamada, presidente e vice da ANAKW, Bruk Lee, re-
presentante das federações estaduais e Enio Cuono, 
representante da sociedade civil, além dos convida-
dos Marcus Alves e Paula Maciel do corpo adminis-
trativo da CBKW e dos presidentes dos órgãos inde-
pendentes Kao Chain Tou, Conselho de Ética, e José 
Antônio Silva, STJD do Kungfu Wushu.

Por se tratar da 1ª reunião do órgão a pauta tratou 
de apresentar a todos o contexto atual. Rafael Uliani 
apresentou os projetos da gestão, o desenvolvimento

do trabalho até o presente momento e as próximas 
etapas programadas. A partir desta apresentação os 
membros presentes fizeram seus apontamentos e 
contribuições para que a gestão da CBKW possa me-
lhorar o curso das ações na condução da entidade. O 
Conselho tornará a se reunir em outubro.  

1ª Reunião do Conselho Administrativo da CBKW.

Logomarca dos Jogos Mundiais Universitários FISU 2021.
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IWUF APROVADA COMO MEMBRO DA INTERNATIONAL WORLD GAMES ASSOCIATION
A International World Games Association (IWGA) 
oficializou no último dia 28 a inclusão da Federação 
Internacional de Wushu entre seus membros, con-
forme aprovação  na última reunião geral anual da 
IWGA.

O Wushu integrou o programa dos Jogos Mundiais 
como um esporte convidado em 2009, na cidade de 
Kaohsiung em Taipei, e em 2013, na cidade de Cali 
na Colômbia. Em 2022, na cidade de Birmingham 
nos EUA, o Wushu tornará a ser parte do programa, 
como modalidade oficial desta vez. A próxima edição 
dos Jogos Mundiais abrangerá competições de 34 
modalidades esportivas e mais de 200 medalhas no 
total.

Material promocional do evento. Atividades de Taolu Interno.

ATIVIDADES ON-LINE PARA ATLETAS
Em prosseguimento a agenda de atividades divulga-
da na ocasião do 1º Encontro On-line CBKW 2021 no 
mês de abril, a Comissão técnica da CBKW promoveu 
neste mês de maio mais um encontro com os atletas.

Desta vez em um programa mais específico, cada 
área técnica se reuniu com os atletas separadamente 
para execução de atividades pré-definidas. O objeti-
vo foi a manutenção do acompanhamento técnico 
dos atletas e auxílio no direcionamento das ativida-
des para o contexto atual.

Os relatórios técnicos foram apreciados na reunião 
de Comitê Técnico realizada no dia 20 de maio, na 
ocasião os membros identificaram alguns aponta-
mentos para melhoria de atividades futuras e con-
firmaram o seguimento das atividades conforme o 
cronograma planejado no mês de junho.

Logo oficial da próxima edição dos Jogos Mundiais.

Uma nova competição on-line foi chancelada pela 
Federação Pan-americana de Wushu, o 2021 Interna-
tional Taiji-Kungfu Online Tournament. Em fase final 
de inscrições, este evento é mais uma opção para os 
atletas de taolu se manterem ativos em meio a esse 
contexto de restrição das atividades presenciais.

O Brasil participará do evento com 26 atletas inscritos 
em 38 categorias. Os atletas terão a primeira semana 
do mês de junho para gravarem suas rotinas de acor-
do com todas as exigências técnicas do regulamento.

A competição contará com formato de disputa por 
júri técnico e por popularidade. A CBKW compartilha-
rá em suas mídias oficiais os canais de votação assim 
que disponibilizados pela organização. O período de 
votação será de aproximadamente quinze dias com a 
divulgação dos resultados no dia 10 julho.

TORNEIO INTERNACIONAL ON-LINE 
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ADEQUAÇÃO DAS FEDERAÇÕES ESTADUAIS
Conforme determinado na última Assembleia Geral 
Ordinária da CBKW no ano de 2020, as Federações 
Estaduais estão avançando no processo de adequa-
ção estatutária. A decisão foi um desdobramento 
do novo estatuto da CBKW que, conforme determi-
nações legais, exige que suas filiadas operem pelos 
mesmos padrões.

Este é um processo trabalhoso que vem contando 
com grande dedicação das administrações estaduais 
como um todo, que tem se esforçado para atender 
a todos os prazos necessários. A CBKW colocou sua 
Diretoria Jurídica à disposição das entidades e tem 
provido auxílio sempre que acionada.

A expectativa é que para a Assembleia 2021, cerca 
de um ano após o início do processo, toda a estrutu-
ra administrativa da modalidade esteja plenamente 
atualizada de acordo com a legislação em vigor e mé-
todos de gestão atuais.

Inauguração da nova sede da FKFERJ. Mathias Frölich e José Bueno.

NOVA SEDE DA FKFERJ
No dia 20 de maio de 2021, a Federação de Kung Fu 
do Estado do Rio de Janeiro (FKFERJ) inaugurou sua 
nova sede social, localizada na Avenida Presidente 
Vargas 482, sala 1508 no Rio de Janeiro/RJ.

A inauguração contou com a presença de alguns dire-
tores e representantes de associações filiadas, obser-
vados os cuidados de segurança com relação à atual 
situação de saúde pública. 

A Federação Gaúcha de Kung Fu Wushu (FGKW) rea-
lizou no último dia 22 a Assembleia Eletiva para com-
por a nova diretoria que atuará a frente da entidade 
no quadriênio de 2021 a 2024. 

Josué Bueno, presidente, e Matias Fröhlich, vice-pre-
sidente, darão continuidade às atividades da entida-
de, de imediato, com a tarefa de concluir o processo 
de atualização estatutária em curso.

MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS
Em continuidade ao trabalho de aprofundamento 
técnico com árbitros certificados,  foi realizado no 
último final de semana de maio o 6º módulo para ár-
bitros de sanda. Os temas abordados foram a prepa-
ração da área de competição, atribuições do árbitro 
chefe, registrador e cronometrista. 

Como muitos dos árbitros nacionais atuam na organi-
zação  das competições em seus estados, foi propos-
ta uma atividade para exercitar o conteúdo. A partir 
de uma lista de inscritos, foi solicitado aos árbitros 
que organizem todos os preparativos de uma com-
petição. Sorteio, confecção de chaves, confecção dos 
formulários com sequência das lutas em cada bateria 
e organização da cerimônia de premiação. 

Esses temas normalmente não cabem nos cursos re-
gulares, nacionais e internacionais, e neste formato é 
possível fazer  com que o expertise obtido pela CBKW 
chegue também à esfera estadual.

ELEIÇÕES FGKW
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ATIVIDADES ON-LINE DE QIGONG-SAÚDE
Em meio ao contexto de atividades remotas, a Inter-
national Health Qigong Federation (IHQF), em parce-
ria com especialistas da Chinese Health Qigong Asso-
ciation (CHQA), oferecerá um grande evento on-line 
internacional para os países do BRICS. O 2021 BRICS 
Health Qigong Training Camp contará com ativida-
des entre os meses de julho e setembro, focadas no 
aprofundamento técnico em Baduanjin.

A partir desta programação, a CBKW reuniu uma 
equipe técnica para propiciar um período de prepa-
ração para os praticantes brasileiros de Qigong-Saú-
de. Após divulgação nas mídias oficiais cerca de 250 
praticantes se inscreveram para as atividades pro-
postas pela CBKW. Foram realizados dois encontros, 
nos meses de maio e junho, para revisão da técnica 
do Baduanjin e auxílio nas dúvidas dos praticantes. 

A expectativa agora é pelo início do evento interna-
cional, para o qual mais de 170 praticantes foram 
inscritos. A equipe da CBKW programou atividades 
de suporte para os brasileiros inscritos, visto que al-
gumas dúvidas podem persistir pela natureza técnica 
do evento somada ao fato de ser todo em inglês.

O Qigong-Saúde é uma das vertentes mais inclusi-
vas do Wushu e uma das que melhor se adapta ao 
contexto de atividades remotas. A CBKW fez convite 
aberto à participação em suas mídias e auxilia quem 
tiver interesse em praticar Qigong-Saúde de forma 
regular.

Cronograma de atividades.

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem 
(ABCD) promoveu de 23 a 25 de junho o 3º Seminá-
rio Brasileiro Antidopagem. O evento contou com a 
participação das principais entidades esportivas do 
país e promoveu profunda discussão sobre os temas 
propostos em pauta: gestão esportiva antidopagem; 
considerações técnicas e científicas sobre a antido-
pagem; e comunicação antidopagem assertiva e res-
ponsável.

3° SEMINÁRIO BRASILEIRO ANTIDOPAGEM

Divulgação do Seminário.

A CBKW participou com boa parte de sua equipe téc-
nica, a fim de prestigiar o evento e assegurar a atu-
alização dos membros de sua equipe sobre tão im-
portante tema. A CBKW tem acordo de cooperação 
firmado com a ABCD e promove os ideais do esporte 
livre de métodos proibidos, apoiando a campanha 
Jogo Limpo da ABCD e trabalhando a conscientiza-
ção sobre este assunto pela comunidade do Kungfu 
Wushu.
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ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO ON-LINE DE TAIJIQUAN
A Chinese Wushu Association (CWA) promoveu re-
centemente uma grande competição on-line de 
Taijiquan, voltada para os países da América Latina 
e Caribe. Evento do qual o Brasil participou com 56 
atletas de forma muito bem sucedida.

No início de junho foi realizada uma cerimônia formal 
de encerramento do evento. Lideranças do Wushu 
dos países da América Latina e Caribe reuniram-se 
com dirigentes da CWA e o Embaixador chinês Sr. 
Wang Baodong para o cerimonial de encerramento 
da competição.  Os atletas dos 14 países participan-
tes os quais receberam o primeiro prêmio foram con-
vidados e também participaram do evento. 

Na cerimônia, o vice-presidente da CWA, Sr. Zhang 
Zheng, agradeceu o empenho das Federações

ATIVIDADES ON-LINE PARA ATLETAS
Em prosseguimento à agenda divulgada na ocasião 
do 1º Encontro On-line CBKW 2021 no mês de abril, 
a Comissão técnica da CBKW promoveu neste mês de 
junho mais um encontro com os atletas no mesmo 
formato proposto no mês anterior, como programa-
ção específica para cada área técnica.

Os relatórios técnicos foram apreciados na reunião 
de Comitê Técnico realizada no dia 22 de junho, o 
qual também tratou dos preparativo para o 2º Encon-
tro On-line, programado para dia 17 de julho. Na oca-
sião, além de dois períodos de atividades práticas, 
serão oferecidas duas palestras aos participantes. Na 
abertura do encontro a diretoria da CBKW atualiza-
rá os atletas sobre o calendário de competições e no 
início do segundo período uma palestra motivacional 
com o psicólogo Marcos Alves dos Santos.

As atividades para árbitros neste mês de junho teve 
espectros diferentes para cada um dos grupos de ár-
bitros. 

Os árbitros de sanda concentraram esforços no exer-
cício de organização de competições proposto no 
mês de maio, os encontros serão retomados em ju-
lho para avanço com o conteúdo programado. 

A arbitragem de taolu retomou as atividades para es-
tudar performance geral para changquan. Ao final, a 
programação foi atualizada a partir do retorno obti-
do pela pesquisa realizada junto aos praticantes. A 
pesquisa indicou que os resultados da iniciativa es-
tão atendendo às expectativas e permitiu direcionar 
melhor os próximos temas para as necessidades do 
grupo de participantes.

Nacionais e parabenizou os atletas participantes, dis-
se que o evento foi um sucesso e que provavelmente 
haverá outras edições. O Embaixador Wang Baodong, 
representante do departamento da América Latina e 
Caribe junto ao Ministério de Reações Exteriores da 
República Popular da China, fez um caloroso discurso 
sobre a importância dessa ação para promoção da 
cultura e amizade entre os povos e reforçou o apoio 
da China aos países da região. 

No final do cerimonial foi realizada a assinatura sim-
bólica de um memorando de entendimento para 
cooperação técnica entre a CWA e as Federações 
Nacionais de Wushu envolvidas. O Sr. Zhang Zheng 
deixou claro que a CWA não medirá esforços para 
apoiar o crescimento e desenvolvimento técnico do 
Wushu nos países da América Latina e Caribe.

MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS 

Divulgação da competição nas mídias da CBKW.
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QIGONG-SAÚDE
Grupo este que já havia se reunido previamente em 
duas ocasiões para praticar previamente e assegurar 
o melhor aproveitamento do conteúdo oferecido. As 
próximas duas aulas estão programadas para os dias 
07 e 08 de agosto.

O Qigong-Saúde é uma prática muito inclusiva reco-
mendada para melhoria da qualidade de vida, facil-
mente adptável ao contexto de atividades on-line.

CAMPEONATO BRASILEIRO EM 2021 CONFIRMADO
A CBKW confirmou a realização da 31ª edição do 
Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu (31º CBKW) 
de 08 a 12 de dezembro de 2021, na cidade de Bra-
sília/DF. Após o cancelamento do evento em 2020, 
bem como de todo o calendário de competições nos 
anos de 2020 e 2021, este evento exerce um impor-
tante papel para a retomada dos eventos presenciais 
da modalidade.

A confirmação da decisão passou por algumas etapas 
de considerações e consultas. O ponto de partida foi 
o rápido avanço da vacinação do povo brasileiro, e os 
fortes indicativos de que grande parte da população 
estará vacinada até a data do evento. Com a sinaliza-
ção positiva Federação de Wushu do Distrito Federal 
(FWDF), sede do 31ºCBKW, para a realização de um 
evento com protocolos de saúde adequados para o 
momento, avançou-se para consultas com as demais 
filiadas e seus atletas, com retornos positivos que 
trouxeram segurança para a realização do 31ºCBKW.

Algumas medidas de segurança já estão definidas. 
O cronograma para o evento prevê credenciamento 
com testagem, assegurando que somente aqueles 
que cumprirem esta etapa participarão. Realizado 
sem presença de público, controle de acesso será 
exercido permitindo acesso somente dos habilitados 
no credenciamento que estejam envolvidos nas bate-
rias em andamento. Futuramente a CBKW divulgará 
todos os protocolos de saúde mais detalhadamente 
em suas mídias oficiais.

A realização do Campeonato Brasileiro é uma parte 
importante da cadeia de desenvolvimento do Kung-
fu Wushu nacionalmente, fortalecendo os vínculos 
entre entidades de prática e Federações Estaduais, 
bem como estimulando a motivação dos atletas para 
a prática. A expectativa de toda a equipe da CBKW 
é que o 31ºCBKW seja um grande evento, que con-
tribua para a retomada da normalidade do Kungfu 
Wushu em todo o Brasil.

No primeiro final de semana do mês foram realizadas 
as duas primeiras aulas do 2021 BRICS Health Qigong 
Training Camp, evento virtual promovido pela Inter-
national Health Qigong Federation. O evento consis-
te em seis encontros ao vivo com especialistas chine-
ses para aprofundamento na técnica Baduanjin e foi 
oferecido aos países do bloco BRICS. 

O Brasil está participando com 171 membros inscritos. 
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2º ENCONTRO ON-LINE CBKW 2021
Foi realizado no dia 17 o 2º Encontro On-line CBKW 
2021. A iniciativa é parte de uma agenda de ativida-
des para manter os atletas envolvidos no processo 
seletivo ativos mesmo ante ao cancelamento do ca-
lendário de competições.

A iniciativa mostrou-se muito positiva até aqui, con-
tando com boa avaliação por parte da equipe técnica 
da CBKW e com o retorno positivo dos atletas parti-
cipantes.

O encontro foi iniciado com uma breve palestra para 
atualização sobre o calendário de eventos, na qual 
os participantes receberam em primeira mão a con-
firmação da realização do 31º Campeonato Brasileiro 
de Kungfu Wushu em dezembro, na cidade de Bra-
sília/DF. Após a palestra de abertura, os atletas se 
dividiram em salas específicas de cada modalidade 
para atividades práticas conduzidas pela Comissão 
Técnica da CBKW.

O segundo período foi iniciado com  uma breve pa-
lestra motivacional do psicólogo Marcos Timbó, que 
gentilmente cedeu seu tempo para compartilhar 
seus conhecimentos com a comunidade do Kungfu 
Wushu. Em uma sala virtual com a fisioterapeuta 
Andrea Ceregatti e o técnico Luiz Carlos Nascimen-
to, Marcos Timbó fez uma excelente apresentação e 
interagiu com as dúvidas dos que assistiam ao vivo. 
Mais uma vez, a palestra foi seguida por mais uma 
bateria de atividades práticas que finalizaram o 2º 
Encontro On-line CBKW 2021.

Em reunião no dia 21, o Comitê Técnico da CBKW 
avaliou positivamente as atividades desenvolvidas. 
Apesar do encerramento do cronograma previsto 
para as atividade on-line, a equipe técnica se mos-
trou motivada com os resultados e deliberou-se pela 
continuidade do acompanhamento remoto dos atle-
tas na preparação para o Campeonato Brasileiro, em 
agenda a ser definida. 

A International Wushu Federation (IWUF) realizou no 
dia 14 a Assembleia Geral Extraordinária Virtual 2021 
(2021 IWUF Extraordinary Virtual Congress).

A pauta da Assembleia foi a adequação estatutária da 
entidade e aprovação do adiamento da 16ª edição do 
Campeonato Mundial de Wushu. Ambas as propos-
tas apresentadas foram  aprovadas por unanimidade

pelos representantes das Federações Nacionais par-
ticipantes.

O 16th World Wushu Championships, originalmente 
agendado para outubro deste ano, será realizado em 
2023 nos Estados unidos. O Comitê Organizador Lo-
cal confirmará a data e a cidade sede para a compe-
tição futuramente.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IWUF

Palestra Motivacional: Marcos Timbó (centro), Andrea Ceregatti (esquerda) e Luiz Carlos Nascimento (direita).
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TORNEIO ON-LINE DE KUNGFU E TAIJI 
O Brasil participou de mais uma competição on-line 
de Kungfu Wushu chancelada pela Federação Pan-a-
mericana de Wushu, o 2021 International Taiji-Kung-
fu Online Tournament.

A equipe brasileira foi composta de 25 atletas inscri-
tos em 39 categorias. Os atletas enviaram os vídeos 
com suas apresentações no início de junho, seguindo 
todas as exigências técnicas do regulamento.

Na competição com formato de disputa por júri téc-
nico o resultado foi divulgado no dia último 24. Utili-
zado o sistema de premiação compartilhada, os atle-
tas brasileiros somaram 27 medalhas de ouro, 10 de 
prata e 2 de bronze. 

A competição ainda contará com formato de dispu-
ta por popularidade, cuja votação popular ocorrerá 
entre 02 e 20 de agosto. A CBKW compartilhará em 
suas mídias oficiais as formas de ajudar os atletas 
brasileiros nesta disputa assim que a organização 
disponibilizar os acessos.

As atividades on-line para árbitros seguem avançan-
do com grupos de de taolu e sanda.

No início do mês os árbitros de taolu se reuniram 
para aprofundar o estudo dos métodos de avaliação 
em performance em taijijian e taijishan. Em taijijian 
foram estudados os principais elementos de espada 
e feitas simulações de avaliação. Em taijishan o foco 
foi introduzir as técnicas de leque, conteúdo recém 
adicionado às competições e integrante do programa 
oficial dos Jogos Olímpicos da Juventude de 2026.

No último sábado do mês foi realizada a atividade 
com os árbitros de sanda. O objetivo do encontro foi 
avaliar o trabalho dos árbitros com o exercício de or-
ganização de competições proposto anteriormente. 
No encontro virtual foi possível apontar pontos fa-
lhos e orientar sobre como melhorar a organização 
das chaves de competição.

As atividades se aproximam do fim e em breve as 
atenções dos árbitros se voltarão para o Brasileiro. 

MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS 

O Instituto INCA - Inclusão, Cidadania e Ação está 
oportunizando crianças, jovens, idosos e Pessoas 
com deficiência, em situação de vulnerabilidade so-
cial, da região Norte do município de Cuiabá, a terem 
aulas gratuitas no Projeto Kung Fu Wushu. São 100 
vagas, sendo 20 destinadas a idosos e PcD’s cadas-
trados em instituições parceiras, e 80 disponíveis ao 
público alvo de 6 a 17 anos de idade.

As atividades são oferecidas em parceria com os re-
presentantes das entidades locais de Kungfu Wushu 
e viabilizadas com recursos do Ministério da Cidada-
nia através de emenda direcionada do deputado fe-
deral Dr. Leonardo. A ideia é fortalecer a integração 
da comunidade local a partir do desenvolvimento 
das atividades de Kung Fu Wushu. Por meio destas 
desenvolver competências pessoais, sociais, cogni-
tivas, educativas e motoras. Também trabalho em 
grupo, vivência em comunidade, cooperação, respei-
to, entre outros. Além de promover o esporte para o 
surgimento de novos talentos.

PROJETO SOCIAL NO MATO GROSSO

Divulgação do projeto.
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REPRESENTANTE DO BRASIL ELEITO PARA O COMITÊ EXECUTIVO DA IHQF

GYMNASIADE ADIADA PARA 2022
A International Sport School Federation (ISF), em 
decisão conjunta com a China School Sports Federa-
tion e o Comitê Executivo da 18ª GISF Gymnasiade 
Jinjiang 2020, anunciou o adiamento do evento. Pla-
nejada, após adiamento em 2020, para 16 a 23 de 
outubro de 2021, a Gymnasiade foi reagendada  para 
26 de novembro a 03 de dezembro de 2022.

A Federação Internacional e o Comitê Organizador 
consideram que a prioridade é a segurança e saúde 
dos estudantes-atletas e de todas as pessoas envol-
vidas.  Em vista da atual situação global da pandemia 
da Covid-19 e do retorno obtido dos países membros 
da ISF, entenderam que a realização do evento deste 
porte este ano continuaria sendo um desafio para to-
das as partes envolvidas.

A International Health Qigong Federation, entidade 
que coordena o Qigong-Saúde em todo mundo, rea-
lizou no último dia 14 de agosto sua Assembleia Ge-
ral de forma virtual, com participação de 50 países e 
regiões. 

Além do relatório técnico de atividades da modali-
dade, que abordou o andamento do plano de desen-
volvimento da modalidade, esta Assembleia elegeu 
os membros do Comitê Executivo para o próximo 
quadriênio. Foram eleitos um presidente, um vice-
-presidente executivo, quatro vice-presidentes e dez 
membros, que formam o colegiado responsável pe-
las decisões administrativas da entidade. Dentre os

Assembleia Geral IHQF.

membros eleitos está o atual Secretário Geral da 
CBKW, Marcus Vinicius Fernandes Alves, que há anos 
tem sido uma importante figura de mediação da en-
tidade com a América Latina e o Caribe e, a partir 
de agora, passa a ocupar um cargo formalmente na 
entidade.

A eleição é um reconhecimento pela contribuição 
para com a modalidade nos últimos anos e uma gran-
de oportunidade de trazer cada vez mais a América 
Latina para o primeiro plano nas tomadas de decisão 
futuras da entidade internacional. A CBKW parabeni-
za Marcus Alves pela conquista e deseja sucesso na 
nova empreitada.

Logo da Gymnasiade.

Marcus Alves durante a Assembleia.
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CONGRESSO TÉCNICO VIRTUAL

Com a recente confirmação do 31º Campeonato Bra-
sileiro de Kungfu Wushu para dezembro, a equipe 
técnica da CBKW segue avançando com os prepara-
tivos para a competição nacional. No último dia 22 
foi realizado um Congresso Técnico Virtual para diri-
gentes das entidades estaduais, evento que contou 
com a participação de mais de 80 dirigentes, dentre 
os quais estavam representantes de 16 estados.

O objetivo da iniciativa foi apresentar e explicar deta-
lhadamente as principais novidades do Regulamento 
Geral da competição. O documento sofreu algumas 
alterações em relação a edições anteriores, a princi-
pal foi uma reorganização das categorias para trazer 
maior clareza para os participantes de sua conexão 
com Ranking Nacional de Atletas de Wushu, imple-
mentado em 2020. Em seguida, a ficha de inscrição foi 
apresentada para todos os presentes com exemplos de

preenchimento e algumas novidades introduzidas 
para facilitar o processo de conferência das equipes 
pelas Federações Estaduais. No final foi dada oportu-
nidade aos participantes para tirarem dúvidas.

As inscrições de atletas para o Campeonato Brasi-
leiro são feitas pelos dirigentes das Federações filia-
das, e este contato prévio à abertura de inscrições 
é muito importante. Desta forma, com segurança de 
todos os aspectos do regulamento, cada Estado pode 
estabelecer uma comunicação mais eficiente com os 
atletas que integrarão suas equipes e assegurar que 
todos sejam inscritos apropriadamente. A iniciativa, 
derivada do momento de encontros on-line, permi-
tiu alcançar todas as regiões do país com bastante 
eficiência e deve ser mantida para edições futuras 
da competição nacional, mesmo em um cenário sem 
quaisquer restrições para eventos presenciais.

No último dia 07 de agosto foi celebrado em todo o 
mundo o Dia Mundial de Kungfu Wushu. Sob a coor-
denação da International Wushu Federation (IWUF), 
federações, entidades de prática, mestres, professo-
res, atletas, praticantes e aficcionados pela modali-
dade utilizaram as mídias sociais para celebrar a mo-
dalidade.

O Brasil não ficou de fora deste momento, e a CBKW 
utilizou suas mídias para compartilhar algumas mani-
festações da comunidade nacional  do Kungfu Wushu 
nas mídias sociais. Cada um a sua maneira, com uma 
mensagem, uma imagem ou uma lembrança, todos 
reforçando a importância do Kungfu Wushu em suas 
vidas.

Após o intenso processo de estruturação adminis-
trativa feito pela CBKW em 2020 a entidade segue 
cumprindo etapas para viabilizar o financiamento de 
projetos. A última conquista obtida foi a finalização e 
aprovação do cadastro junto à Secretaria de Esportes 
do Estado de São Paulo.

Após concluir o processo de adequação estatutária e 
receber a certificação em âmbito nacional, esta cer-
tificação no Estado de São Paulo, no qual a entida-
de está sediada, oferecerá mais oportunidades para 
submissão de projetos. A expectativa é que com mais 
frentes de ação as possibilidades de captação de re-
cursos aumentem e seja possível viabilizar mais pro-
jetos. 

DIA MUNDIAL DO KUNGFU WUSHU CBKW CERTIFICADA EM SÃO PAULO
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A International Wushu Federation (IWUF) anunciou 
no início do mês uma nova competição on-line para 
atletas de taolu esportivo e interno, o 2021 IWUF In-
ternational Virtual Taolu Competition. Por se tratar 
de uma competição com limite de vagas, o Comitê 
Técnico trabalhou para estabelecer rapidamente os 
critérios de convocação e assegurar a maior partici-
pação possível de atletas brasileiros.

Os atletas foram convocados por critérios de ranque-
amento e histórico nas modalidades de competição 
abrangidas pelo regulamento. Nos próximos dias a 
CBKW finalizará a inscrição da equipe, que contará 
com cerca de 20 atletas. Os atletas participantes te-
rão 45 dias para se preparem para as gravações dos 
vídeos de competição, programadas para a segunda 
quinzena de outubro.

O programa de aprofundamento de árbitros iniciado 
em outubro de 2020 vai se aproximando do final. 

No início do mês a equipe de árbitros de taolu se 
reuniu para o penúltimo encontro do programa, para 
tratar performance geral em Cailifoquan. O conteúdo 
preparado pela Comissão de Arbitragem e pelo Co-
mitê Técnico da CBKW contou com a contribuição da 
especialista no estilo Silvia Bianchi, e tratou de trazer 
detalhes sobre este estilo tão popular nas competi-
ções nacionais. O último módulo para árbitros de ta-
olu está previsto para o início de setembro.

No último final de semana de agosto foi a vez dos 
árbitros de sanda se reunirem para o último módulo 

do programa. Foram abordados temas bem especí-
ficos das competições de sanda, quedas de sacrifício 
e saídas, determinação do vencedor do round e da 
luta, vitória absoluta, round robin e protocolo para 
recursos durante as lutas. 

Daqui por diante, o foco dos trabalhos com a equipe 
de arbitragem será concentrado na equipe que atu-
ará no 31º campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu. 
Serão atividades direcionadas para as necessidades 
imediatas da competição e familiarização com algu-
mas novas ferramentas que serão implementadas 
nessa edição. Essas atividades começarão após a di-
vulgação dos oficiais relacionados para a competição 
nacional, agendada para 23 de setembro.

MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS

Conteúdo promocional do evento.
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31º CAMPEONATO BRASILEIRO
O 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu está 
se aproximando e, enquanto o Comitê Organizador 
Local avança com os preparativos em Brasília, o cro-
nograma administrativo do evento segue conforme 
planejado.

No dia 23 foi divulgada a relação de Oficiais Técnicos 
que atuarão no evento, membros do Júri de Recur-
sos, Árbitro Chefe da competição, Árbitros Principais 
que conduzirão as competições em cada uma das 
áreas e todo o corpo de arbitragem, uma equipe com 
54 membros.

Um dia antes foram abertas as inscrições para a com-
petição. Embora o prazo se estenda por um mês, é 
muito importante que atletas procurem suas Fede-
rações Estaduais o quanto antes, pois essas precisam 
trabalhar prazos internos para conseguir finalizar a 
inscrição das delegações estaduais em tempo.

DIA MUNDIAL E OUTRAS NOTÍCIAS DO QIGONG-SAÚDE 
No último dia 11 de setembro foi celebrado em todo 
o mundo o Dia Mundial do Qigong-Saúde. A Inter-
national Health Qigong Federation (IHQF) promoveu 
mais de 24 horas de atividades on-line em celebra-
ção a data, que envolveram federações e praticantes 
da modalidade de todo o mundo.  O Brasil participou 
deste momento celebração com a confecção de um 
vídeo comemorativo e divulgação de atividades pro-
gramadas por professores brasileiros. Em suas mídias 
sociais, a CBKW ainda compartilhou um pouco das 
práticas comemorativas.

Além das celebrações, no começo do mês foi reali-
zado o último final de semana de atividades do 2021 
BRICS Health Qigong Training Camp, evento virtual 
promovido pela IHQF. O evento, que teve seis encon-
tros ao vivo com especialistas chineses para apro-
fundamento na técnica Baduanjin, foi oferecido de 
forma gratuíta aos praticantes inscritos dos países do 
bloco BRICS. O Brasil participou do evento com 171 
membros inscritos. 

No plano administrativo, o Comitê Executivo da IHQF

teve sua primeira reunião após a eleição no mês pas-
sado, com a participação do membro Marcus Alves. 
O encontro tratou principalmente da aprovação do 
orçamento e do detalhamento plano de desenvolvi-
mento da modalidade para o próximo ano.

Dia Mundial do Qigong-Saúde nas mídias da CBKW.

Logomarca do 31ºCBKW.
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NOVIDADES SOBRE ARBITRAGEM
O programa de aprofundamento de árbitros iniciado 
em outubro de 2020 foi concluído com o último en-
contro da equipe de arbitragem de taolu, que teve 
foco nos elementos de dificuldade do taolu esporti-
vo. O trabalho da Comissão de Arbitragem agora será 
direcionado para a preparação dos oficiais técnicos 
que atuarão no campeonato brasileiro e familiariza-
ção com as novas ferramentas disponíveis. 

Nessa edição a equipe de arbitragem contará com 
um sistema informatizado, a fim de melhorar a ex-
periência dos atletas. O sistema foi testado com su-
cesso no Open Brasília de Kungfu Wushu no início do 
mês, evento realizado pela Federação de Wushu do 
Distrito Federal. No taolu, a integração permitirá a 
apresentação dos resultados de forma mais rápida e  
com mais detalhes para que o atleta e aqueles que 
acompanharem a transmissão. No sanda, além de 
prover informações mais detalhadas durante a com-
petição, o sistema permitirá a introdução da pontua-
ção em tempo real para técnicos e espectadores. 

Nesse mês de setembro os árbitros principais selecio-
nados para a competição tiveram o primeiro contato 
com a ferramenta, para entendimento da operação 
em competição. O processo avançará agora para o 
treinamento dos árbitros de pontuação, com prática 
remota nas novas ferramentas.

Teste do sitema de pontuação no Open Brasília.

Divulgação do cronograma.

A  International Wushu Federation (IWUF) e outras 
quatro federações internacionais, em colaboração 
com a International Testing Agency (ITA), estão ofe-
recendo uma série de webinários educacionais sobre 
antidopagem para os dirigentes das entidades nacio-
nais de administração das modalidades esportivas 
envolvidas. A equipe CBKW está participando, man-
tendo seu compromisso com o movimento antidopa-
gem e se mantendo atualizada para continuar o de-
senvolvimento do tema com a comunidade brasileira 
do Kungfu Wushu.

A iniciativa, que é parte do planejamento anual da 
Coordenação de Antidopagem da IWUF, contempla 
cinco palestras virtuais com temas diversos de espe-
cial interesse do público alvo, os dirigentes esporti-
vos, como as possíveis violações ao Código Mundial 
de Antidopagem e responsabilidades das partes en-
volvidas. Iniciado no último dia 16, o ciclo de pales-
tras tem previsão para encerramento em 14 de ou-
tubro.

WEBINÁRIOS DE EDUCAÇÃO ANTIDOPAGEM
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5º CAMPEONATO BRASILEIRO UNIVERSITÁRIO DE WUSHU
A realização do 5º Campeonato Brasileiro Universi-
tário de Wushu está confirmada, a competição ocor-
rerá nos dia 08 e 09 de dezembro em Brasília/DF, e 
as inscrições foram prorrogadas até 10 de novembro. 

A competição universitária tem sido realizada em pa-
ralelo ao Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu 
desde 2016, com o intuito de aproveitar a presença 
da comunidade do Kungfu Wushu para o fomento 
do esporte universitário. O objetivo é aproximar os 
praticantes deste segmento e estimular a participa-
ção nos JUBs de Lutas e outros eventos organizados 

pela Confederação Brasileira do Desporto Universitá-
rio (CBDU). Em 2022 o wushu integrará o programa 
oficial de competições dos Jogos Mundiais Universi-
tários FISU, a serem realizado em Chengdu na China.

A 5ª edição do nacional universitário acontecerá pa-
ralelamente às competições das categorias de base 
do 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu, vi-
sando evitar conflitos para aqueles que participem 
de ambos os eventos. O regulamento contendo to-
das as informações da competição está disponível 
nas mídias oficiais da CBKW.

Os praticantes sobre Qigong-Saúde puderam contar 
com mais uma atividade especial no último dia de 
outubro, o oferecimento palestra on-line pelo cola-
borador Victor Serôa. 

A palestra abordou fundamentos da medicina chine-
sa, como Yin Yang, substâncias vitais e os 5 Movimen-
tos, bem como fundamentos do Qigong para a Saúde 
tais quais postura correta, respiração e mentalidade. 
Em  duas horas de palestra, cerca de 80 participantes 
puderam apreciar o conteúdo e sanar suas dúvidas 
relacionadas ao assunto.

Ainda neste ano há previsão para a realização de ou-
tros eventos similares relacionados ao Qigong-Saú-
de, em breve detalhes serão divlgados nas mídias 
oficiais da CBKW.

PALESTRA SOBRE QIGONG-SAÚDE

Divulgação da palestra nas mídias da CBKW.
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JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS
Assim como para o Kungfu Wushu, o cenário do se-
gundo semestre também é de retomada para o des-
porto universitário. A competição escolhida para este 
momento pela Confederação Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU) foi os Jogos Brasileiros Universi-
tários (JUBs), evento realizado em Brasília e que mo-
vimentou cerca de 4000 atletas na segunda semana 
de outubro.

Embora o Kungfu Wushu não integre o programa 
dessa competição em especifico, a CBKW esteve re-
presentada no cerimonial de abertura pelo seu vi-
ce-presidente Daniel Dionisio. Além de atender ao

evento, na oportunidade pode interagir com impor-
tantes figuras de cenário político e esportivo nacio-
nal, como o Secretário Especial  do Esporte Sr. Mar-
celo Reis Magalhães, o Deputado Federal Sr. Julio 
Cesar Ribeiro e obrviamente o Presidente da CBDU 
Sr. Luciano Cabral. 

A expectativa é pela retomada dos JUBs de Lutas com 
a participação do Kungfu Wushu em 2022, bem como 
pela confirmação das datas dos eventos universitário 
internacionais adiados em decorrência da pandemia, 
como os Jogos Mundiais Universitários FISU e 2º 
Campeonato Mundial Universitário de Wushu.

Sr. Julio Cesar Ribeiro, Sr. Marcelo Reis Magalhães, Sr. Luciano Cabral, Sr. Daniel Dionisio.

Neste mês de outubro foi iniciado o trabalho de pre-
paração da equipe de árbitros que atuarão no 31º 
Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu.

Após um extenso programa realizado para uniformi-
zação de critérios, o foco agora é na familiarização 
com a operação das novas ferramentas de pontua-
ção. O objetivo é assegurar que os oficias técnicos do 
evento possam empregar seu conhecimento da me-
lhor forma possível para propiciar uma competição 
justa e com mais celeridade para todos os atletas.

As equipes das diferentes modalidades têm se reuni-
do isoladamente para melhor atender as especifici-
dades de cada área técnica. As atividades continua-
rão no mês de novembro.

PREPARAÇÃO DA ARBITRAGEM
As assembleias gerais da CBKW de 2021 já tem data 
para acontecer, o próximo dia 13 de novembro, con-
forme Edital de Convocação divulgado no último dia 
13 de outubro. As assembleias serão realizadas de 
forma presencial na sub sede da CBKW e virtualmen-
te para os representantes das filiadas legalmente ha-
bilitados.

As assembleias tratarão do cumprimento das obri-
gações legais da CBKW, como a prestação de contas 
anual e apresentação dos relatórios administrativo e 
técnico, bem como outras pautas detalhadas no Edi-
tal. Na mesma data da divulgação todas as filiadas 
da CBKW, incluindo a Associação Nacional dos Atle-
tas de Kungfu Wushu, receberam toda a dumentação 
que será apreciada para análise e sugestões.

ASSEMBLEIAS GERAIS 
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ASSEMBLEIA GERAIS 2021
Foram realizadas no último dia 13 as Assembleias 
Gerais da CBKW de 2021. Participaram destas as Fe-
derações Estaduais legalmente habilitadas e a repre-
sentação dos atletas com com um terço dos votos 
válidos, constituída por quatro integrantes conforme 
indicação formal da Associação Nacional dos Atletas 
de Kungfu Wushu.

Na ocasião foi apresentada e aprovada por unanimi-
dade a prestação de contas do exercício de 2020, bem 
como de janeiro a julho de 2021. Estas acompanhadas 
dos demonstrativos financeiros detalhados e parece-
res favoráveis do Conselho Fiscal. Outro importante 
tema foi a aprovação do Regulamento de Transferência

de Atletas entre Estados, que define as regras a se-
rem cumpridas para que um atleta passe a represen-
tar outra Federação em competições nacionais. Esta 
importante regulamentação traz seguranças para 
ambas as partes, para a a Federação Estadual na con-
dução de suas atividades, assim como para o atleta, 
que passa a ter um processo bem definido na even-
tual necessidade de mudar seu Estado de atuação.

As atas de Assembleia foram a registro em cartório e 
em breve sernao disponibilizadas integralmente na 
área de transparência do sítio eletrônico da CBKW, 
junto com todos os documentos anexos apreciados 
nas Assembleias Gerais.

Divulgação nas mídias da CBKW. Assembleia Geral em curso.

Brasília está preparada para receber as delegações 
do 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu. O 
Comitê Organizador Local trabalhou intensamente 
nos últimos meses e faz agora os ajustes finais para 
recepção dos oficiais, técnicos e atletas participantes 
do evento. Todas as informações sobre o evento es-
tão sendo divulgadas nas mídias oficias da CBKW e 
da Federação de Wushu do Distrito Federal (FWDF), 
e assim será até a conclusão do evento. 

Foi finalizado neste mês o treinamento remoto com 
a equipe de árbitros que atuará na competição. O 
processo consistiu em uma revisão direcionada das 
regras de competição e familiarização com o siste-
ma de pontuação eletrônico que será implementado

CONTAGEM REGRESSIVA PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO
pela primeira vez neste ano. A equipe de oficiais ain-
da se reunirá em Brasília para simulação dos proto-
colos e procedimentos de pontuação antes do início 
das competições.

Nessa reta final é essencial que todos redobrem 
os cuidados, não só os corriqueiros na preparação 
para uma competição, mas também com relação à          
Covid-19. Após uma longa espera e intensa prepara-
ção, é desejo de toda a equipe da CBKW e do Comi-
tê Organizador Local receber todos os participantes 
inscritos bem  para que desfrutem de tudo que foi 
preparado. Consultem as mídias da CBKW para aces-
so às medidas preventivas que serão implementadas 
na competição.
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2021 IWUF WUSHU TAOLU VIRTUAL COMPETITION
Como  divulgado em edições prévias deste periódico, 
a International Wushu Federation (IWUF) realizou no 
mês de outubro uma competição on-line de taolu, o 
2021 IWUF Wushu Taolu Virtual Competition. Desde 
então havia sido realizado o envio dos vídeos pelos 
atletas e as avaliações on-line pela equipe de árbitros 
selecionados pela entidade internacional.

Embora realizada de forma remota, a competição 
fora planejada para preservar o máximo possível das 
características de uma competição em tempo real. O 
procedimento de envio de vídeos foi realizado atra-
vés de um aplicativo que fornecia um código para o 
atleta gravar sua performance que podia ser utilizado 
somente uma vez, portanto, ao iniciar a gravação o 
atleta  precisaria concluir sua apresentação em uma 

tentativa, como nas competições presenciais. Da 
mesma forma, os árbitros se reuniram para avalia-
ção dos vídeos em baterias, nas quais assistiam cada 
vídeo uma vez e davam suas notas imediatamente 
após através do sistema de pontuação eletrônica da 
IWUF, da mesma forma que este procedimento é 
conduzido nas competições presenciais.

O Brasil participou do evento com uma delegação 
composta por 3 técnicos e 17 atletas, além de ter 2 
árbitros selecionados para o evento. A equipe no ge-
ral se apresentou bem, com destaque para o atleta 
Dylan Wentao Ter, que conquistou a terceira coloca-
ção na categoria Jianshu Compulsório Grupo B Mas-
culino. os resultados detalhados foram publicados 
pela IWUF e replicados no portal da CBKW.

Maximilian Kobayashi atuando como árbitro. Pontuação final de Dylan Wentao Ter.

Nos dias 13 a 15 de novembro foi realizada a 1ª edi-
ção dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs) de Combate, 
na cidade de Londrina. Evento fundado na parceria 
entre a Secretaria Estadual, a Fundação de Espor-
tes de Londrina, e as Federações Estaduais das nove 
modalidades de competição: Kungfu Wushu, Judô, 
Karatê, Boxe, Taekwondo, Luta Olímpica, Capoeira, 
Kickboxing, Muay Thai e Jiujitsu.

O sucesso de um evento do porte do JAPs de Com-
bate 2021 se deve ao trabalho colaborativo de auto-
ridades locais como o Governador do Paraná  Rati-
nho Junior, o Prefeito de Londrina Marcelo Belinati, 

JOGOS ABERTOS DO PARANÁ DE COMBATE 2021
o Superintendente de Esportes Hélio Verbinski, o 
Coordenador de Esporte de Rendimento da Supe-
rintendência Emerson Venturini (Milico), o Vereador 
Fernando Madureira e o Presidente da Fundação de 
Esportes de Londrina Marcelo Oguido.

O Presidente da Federação Paranaense de Kungfu 
Wushu, Aldebran Valentim, foi o coordenador técni-
co da competição de Kungfu Wushu. A modalidade 
contou com participação de 78 atletas oriundos de 
15 municípios do Estado, que competiram nas cate-
gorias de Sanda, Taolu Esportivo, Taolu Tradicional e 
Taolu Interno. 
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31º CAMPEONATO BRASILEIRO MARCA A RETOMADA DO KUNGFU WUSHU

PROJETO
Embora a competição tenha sido vivenciada por to-
dos em cinco intensos dias na cidade de Brasília, a 
realização da mesma só foi possível com muito pla-
nejamento e trabalho de forma antecipada. O esta-
belecimento da subsede da CBKW em Brasília e a re-
gularização documental realizada pela Federação de 
Kungfu Wushu do Distrito Federal (FWDF) anos atrás 
são pedras fundamentais da edificação de um pro-
jeto deste porte. O vice-presidente da CBKW, Daniel 
Dionísio, e o presidente da FWDF, Aglenio Rodrigues, 
trabalhando próxima e intensamente junto ao poder 
público local foram peças essenciais nesse projeto.

Um trabalho que se estende desde a apresentação 
da modalidade e dos benefícios de um evento como 
este para a cidade sede, passando pela elaboração 

do projeto e viabilização do seu financiamento, e um 
longo processo para assegurar a execução de tudo no 
tempo correto e conforme planejado.

Tudo isso possível graças ao apoio de Governo do 
Distrito Federal através da Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer e do CONFAE, ao apoio de políticos 
que acreditam no Kungfu Wushu como o Deputado 
Distrital Marcos Martins Machado. 

Processo o qual permitiu a contratação de profissio-
nais especializados para cada ação necessária, co-
ordenadas por Lucas Varella, contratado para atuar 
desde a elaboração do projeto até a prestação de 
contas nos moldes que determina a legislação vigen-
te.

Logomarca do Governo do Distrito Federal.

Brasília sediou entre os dias 08 e 12 de dezembro 
as o 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu,  
competição que contou com representações de 20 
estados e mais de 600 participantes, dentre atletas, 
técnicos e oficiais. Um evento que foi muito além da 
realização de mais uma edição da competição na-
cional, mas que marcou a retomada das atividades 
presenciais após um período tão complicado para a

sociedade como um todo, marcado ainda pelo esta-
belecimento de um novo padrão de referência para 
os eventos nacionais de Kungfu Wushu. 

Para contemplar todos os aspectos e importância 
da ocasião, o texto que segue será segmentado para 
fazer justiça às partes que fizeram desta competição 
um marco para a modalidade.



/cbkwoficial

@cbkwoficial

cbkw.org.br

DEZEMBRO 2021
RETROSPECTIVA CBKW

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados.

Se por um lado há todo um trabalho de bastidores 
executado previamente para tornar o evento viável, 
por outro há aquela função na qual a força de traba-
lho da comunidade do Kungfu Wushu é imprescindí-
vel para que o evento se realize. 

Inicialmente, coube ao Comitê Técnico todo o pla-
nejamento da competição. Elaboração de regula-
mentos, realização de reuniões informativas com os 
filiados, seleção da equipe de oficiais que atuaria no 
evento e preparo dos envolvidos para que tudo atin-
gisse o nível qualitativo planejado para a competição 
e esperado pelos participantes. 

Uma vez constituída a equipe de oficiais, coube aos 
árbitros principais que coordenariam cada área cui-
dar da preparação final da equipe de árbitros sele-
cionados. Foram conduzidas reuniões virtuais para

estudo e aprofundamento da equipe, que se dedicou 
muito para entregar uma boa arbitragem aos atletas 
participantes.

Em Brasília, o Comitê Organizador Local, chefiado por 
Aglenio Rodrigues, reuniu colaboradores da modali-
dade e voluntários, que se somariam para cumprir 
todas as tarefas necessárias para realização do even-
to.

Percalços se apresentaram no meio do caminho, pes-
soas que tiveram que cancelar sua participação e al-
gumas lacunas que não foram tão bem executadas 
quanto o planejado. Entretanto toda dificuldade foi 
superada pelo comprometimento daqueles que tra-
balhavam no evento e compreensão dos participan-
tes, resultando em um evento memorável para todos 
que de alguma forma acompanharam.

FORÇA DE TRABALHO

Oficiais Técnicos do 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu.

Rafael Uliani, Aglenio Rodrigues, Deputado Distrital Marcos Martins, Daniel Dionisio, Marcus Alves.
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Progressivamente a estruturação do Campeonato 
Brasileiro de Kungfu Wushu tem melhorado a cada 
edição, desde as edições iniciais os dirigentes apren-
dem e melhoram a edição subsequente. O legado 
da realização do 7º Campeonato Mundial Júnior de 
Wushu em 2018 acelerou muito este processo, e 
seguramente a estrutura entregue nesta edição de 
2021 não deve em nada para os eventos internacio-
nais oficiais da modalidade.

Especialmente pelas circunstâncias extraordinárias 
relacionadas à covid-19, nesta edição as competições 
das categorias de base e adultos foram realizadas em 
dias separados, sem a entrada de público. Desta for-
ma foi possível diminuir a concentração de pessoas 
no evento e propiciar um cenário mais seguro para 
os participantes nesse momento de retomada.

Fora do âmbito de competição, no hotel oficial do 
evento foram recepcionados todos os participantes 
inscritos. A organização proveu testes para covid-19 
para mais de 600 participantes inscritos sem custos 
através de uma empresa especializada. Não houve 
nenhum resultado positivo e todos os inscritos tes-
tados foram credenciadas para participação na com-
petição. Ainda no hotel oficial foram realizadas as 
pesagens, organizadas pelos oficiais e com mesa de 
frutas para os atletas, além dos sorteios de chaves e 
congressos técnicos. 

Uma equipe de aproximadamente 60 oficiais foi alo-
jada no hotel oficial, recebeu três refeições diárias e 
remuneração pela atuação, bem como o transporte 
para o ginásio. Foi oferecido um itinerário de ônibus 
para o traslado hotel/ginásio/hotel para todos os

ESTRUTURA

Estrutura montada para a competição.
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credenciados. Ao chegar no ginásio a equipe de se-
guranças contratados permitia apenas o acesso dos 
credenciados, assegurando a presença somente de 
quem fez a testagem no evento.

No ginásio da competição foi onde esteve concentra-
do o maior investimento para assegurar um evento 
de alto padrão. Começando com as já conhecidas 
áreas oficiais de competição, com todos os cuidados 
para que o acabamento propiciasse um ótimo visu-
al para os presentes ou aqueles que acompanhavam 
a transmissão. Os backdrops ao redor da competi-
ção posicionados estrategicamente, mais uma área 
em separado para premiação e uma área para que 
os participantes pudessem tirar fotos livremente. A 
estrutura de competição foi complementada com a 
montagem de ampla área de aquecimento em giná-
sio anexo.

Uma novidade importante foi a implementação do 
sistema de pontuação eletrônico. Suportado pelo 
aluguel de mais de 30 notebooks e contratação de 
link de internet dedicado, a novidade contemplou 
todas as modalidades de competição. Nos tapetes 
propiciando mais agilidade na finalização das notas 
e informações mais detalhadas para os atletas. No 
plataforma, permitindo que todos tivessem informa-
ções em tempo real, uma novidade especial para o 
Sanda que ainda não contava com este formato im-
plementado nos eventos nacionais. 

Outra melhoria foi a transmissão de todo o evento 
com três links simultâneos, assegurando que todos 
tivessem suas participações registradas e acompa-
nhadas por familiares e amigos a distância, um fator 
relevante devido à proibição da entrada de público 
no ginásio.

EXECUÇÃO
A união desta força de trabalho e estrutura permi-
tiram realizar um evento muito próximo do que foi 
planejado. Com o cumprimento sistemático de todos 
os prazos estabelecidos para todas as etapas que an-
tecederam o campeonato, dos protocolos e do cro-
nograma de competição. 

Dificuldades técnicas pontuais se apresentaram e 
foram superadas. Todas as baterias de competição 
ocorreram dentro do período planejado. Com entre-
ga dos atletas e envolvimento dos técnicos uma gran

de competição se concretizou.

Além do cumprimento de todos os aspectos técnicos 
que envolvem a competição, a promoção da moda-
lidade nacionalmente foi fortalecida. Os políticos e 
autoridades que apoiaram o evento puderam pre-
senciar, especialmente na ocasião do cerimonial, a 
concretização do investimento no Kungfu Wushu. A 
transmissão alcançou todo o país e diversos canais 
de mídia cobriram a competição, dando visibilidade 
à modalidade nacionalmente.

Atletas em ação na plataforma. Atletas em ação no tapete.
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A exemplo do Mundial Júnior de 2018 o 31º Cam-
peonato Brasileiro de Kungfu Wushu estabelece uma 
nova referência para a organização dos eventos de 
Kungfu Wushu no Brasil. Este evento não só trouxe 
algumas melhorias isoladas, mas sistematicamente 
elevou a qualidade de cada aspecto que envolve a 
competição.

Mesmo nesse cenário tão positivo, o trabalho que se 
desenvolveu após o encerramento é para transfor-
mar a experiência em aprendizado e melhoria para 
edições futuras. Uma pesquisa de satisfação foi pre-
parada para ouvir os participantes e, a última reunião 
de Comitê Técnico do ano foi destinada, sobretudo, 

a esta avaliação. Com convidados especiais cada um 
fez seus apontamentos e relatos, de diferentes pers-
pectivas, permitindo-se identificar pontos que ainda 
carecem de melhoria.

Relatos com pontos negativos pontuais, mas que 
no todo apontam um grande sucesso no retorno às 
competições presenciais de Kungfu Wushu, superan-
do expectativas. Com grande adesão, em um evento 
de excelente qualidade e a expectativa por um futuro 
cada vez mais promissor para a modalidade no Brasil. 
A satisfação dos participantes alimenta a sensação 
de dever cumprido de toda a equipe da CBKW, que 
anseia pelos próximos desafios. 

LEGADO

MOMENTOS DO 31º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU
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Nos dias 08 e 09 destes mês foi realizado o 5º Cam-
peonato Brasileiro Universitário de Wushu, paralela-
mente às competições das categorias de base no 31º 
Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu.  O evento 
tem anuência e chancela da Confederação Brasileira 
do Desporto Universitário (CBDU). A iniciativa permi-
tiu o uso de toda a estrutura preparada para a com-
petição nacional e condições ideais para a retomada 
das competições de wushu universitário.

Mesmo na ausência de atividades presenciais em di-
versas instituições de ensino superior, a adesão foi 
equivalente à edição anterior, movimentando atletas 
de 12 estados e propiciando excelentes disputas.

No dia 05 deste mês os membros do Comitê Exe-
cutivo da Pan American Wushu Federation (PAWF) 
se reuniram por videoconferência, o encontro teve 
como objetivo deliberar sobre assuntos importantes 
para a entidade. 

Foram debatidos assuntos como calendário oficial de 
eventos, prestação de contas, eleições, entre outros. 
No dia 12 foi realizado o Congresso anual da PAWF, 
no qual todas as decisões foram apresentadas às Fe-
derações Nacionais membros da PAWF para aprova-
ção. Na ocasião foi confirmada a realização do 13th 
Pan American Wushu Championships na cidade de 
Brasília/DF, com previsão para julho de 2022.

UNIVERSITÁRIO DE WUSHU
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ATIVIDADES DA PAWF

Na ocasião do cerimonial do 31º Campeonato Brasi-
leiro de Kungfu Wushu foi formalizada a entrega das 
placas de homenagem aos mestres que receberam 
títulos honoríficos na assembleia geral 2020. O Gran-
de Benemérito CBKW Chan Kowk Way foi represen-
tado pelo membro da escola Shaolin do Norte Kao 
Chian Tou, enquanto o Grande Benemérito CBKW 
Chiu Ping Lok foi representando pelo membro da es-
cola Fei Hok Phai Silvio Kato.

A honraria de Grande Benemérito CBKW é auferida 
por relevantes contribuições para o desenvolvimen-
to do Kungfu Wushu no Brasil, reforçadas por aspec-
tos de pioneirismo de suas ações que justifiquem o

 título de 40 anos comprovados, no que se refere a, 
mas não limitados a estes, prestação de serviços ins-
titucionais, difusão e massificação da modalidade, ou 
alcance de notório reconhecimento público através 
do Kungfu Wushu.

A história destes mestres facilmente se confunde 
com a história do Kungfu Wushu no Brasil, relevância 
que levou à indicação para a honraria e aprovação 
unânime de sua concessão. Tudo o que se realiza e 
celebra atualmente no universo do Kungfu Wushu no 
Brasil somente é possível devido ao inestimável tra-
balho destes precursores do ensino da modalidade 
no País.

FORMALIZAÇÃO DE HONRARIAS CONCEDIDAS

Silvio Kato recebendo a homenagem. Kao Chian Tou recebendo a homenagem.
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Membros do Comitê do Sistema de Graduação da 
International Wushu Federation (IWUF) se reuniram 
entre os dias 07 e 16 de dezembro para aprovação 
final do conteúdo técnico das 5 disciplinas do novo 
sistema de graduação que deverá ser lançado ainda 
no primeiro semestre de 2022.

O vice-presidente da IWUF e chefe do Comitê, Sr. An-
thony Goh, conduziu todas as reuniões e elucidou as

dúvidas de especialistas de diversos países dos cinco 
continentes. A IWUF vai lançar o sistema de gradua-
ção de 5 disciplinas: Changquan, Nanquan, Taijiquan, 
Sanda e Wingchun. 

Informações detalhadas sobre a implantação do novo 
sistema de graduação no Brasil serão divulgadas pelo 
Comitê Técnico da CBKW assim que a IWUF lançar 
oficialmente o sistema.

SISTEMA DE GRADUAÇÃO IWUF
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Após a conclusão das competições do 31º Campeo-
nato Brasileiro de Kungfu Wushu o Ranking Nacional 
de Atletas de Wushu foi atualizado. Conforme esti-
pula o regramento do sistema, a pontuação substi-
tuiu os pontos da 29ª edição da competição nacional, 
provocando muitas alterações na classificação.

Com o encerramento do calendário oficial de com-
petições, essa alteração trouxe números finais para 
o ranking desta temporada e serviu de base para de-
terminar a classificação de atletas para o Processo 
Seletivo 2022. A relação de atletas classificados para 
a disputa de vagas para os eventos internacionais da 
próxima temporada já estão disponíveis nas mídias 
da CBKW.

Nas categorias de combate, no Sanda os maiores pon-
tuadores foram Edinea Prado Camargo, mantendo 

a ponta no adulto feminino e Jhonatan Souza Prado, 
que assumiu a liderança no adulto masculino. No 
Shuaijiao Daiana da Cruz Nascimento lidera o adulto 
feminino enquanto Washington Antonio Nunes Sera-
fim é o novo líder do adulto masculino.

Nas categorias de taolu, os líderes se mantiveram 
tanto no opcional feminino quanto no masculino, 
com Brenda Porfírio da Silva e Éverson Felipe Pereira 
da Silva respectivamente. No taolu tradicional, Ana 
Carolina Ribeiro Giglio manteve a liderança do adulto 
feminino e Sergio Minoru Tanoshi se isolou na lide-
rança do sênior masculino.

Neste campeonato a grande maioria dos atletas di-
recionou esforços para pontuar, e a expectativa é ver 
essa disputa se intensificar ainda mais com a retoma-
da progressiva do calendário oficial de competições.

RANKING 2021

RANKING DE SANDA 2021

RANKING DE TAOLU TRADICIONAL 2021

RANKING DE SHUAIJIAO 2021

RANKING DE TAOLU ESPORTIVO 2021

Edinea Camargo Jhonatan Prado

Éverson da Silva

Daiana Nascimento Washington Serafim

Sérgio TanoshiBrenda da Silva Ana Carolina Giglio
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AGRADECIMENTO
Estimados Amigos,

Espero que essa mensagem encontre a todos da 
comunidade do kungfu wushu do Brasil em paz 
e em segurança. Atravessamos mais um ano de 
muita luta e dificuldade, a pandemia ainda per-
siste, mesmo que em menor grau, por isso deve-
mos continuar fortes e resilientes.

Em nome da CBKW nos solidarizamos com os 
entes enlutados e em dificuldade nesse período 
pandêmico.

Foi uma grande conquista para todos nós a rea-
lização do 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu 
Wushu, nos encontrarmos e acendermos nova-
mente a chama da competição no âmbito nacio-
nal foi uma grande alegria.

Agradeço a todos que estiveram presentes no 
evento, atletas, pais, professores, técnicos e diri-
gentes, espero que levem para seus estados e seus 
locais de treino a incrível experiencia que foi estar 
nessa competição. Um agradecimento especial a 
Federação de Kungfu Wushu do Distrito  Federal

pela organização e dedicação nessa condução. 

Essa competição comprova como é factível orga-
nizar e promover um evento magnífico, utilizan-
do verba pública de forma responsável, uma vez 
que a entidade está regulamentada e certificada 
na Secretaria Especial do Esporte, muito obriga-
do Professor Aglênio por mostrar a todos que é 
possível.

Muito obrigado ao grupo de trabalho da CBKW, à 
secretaria, ao comitê técnico, a  todos os cargos 
que dedicaram do seu valioso tempo na organi-
zação, estruturação e profissionalização da mo-
dalidade.

Espero com toda sinceridade que o ano de 2022 
seja repleto de encontros e momento importan-
tes para a continuidade do desenvolvimento da 
modalidade no País.

Desejo a todos, em nome de todo grupo de tra-
balho da CBKW, um Natal de muita paz, amor e 
serenidade, e um 2022 brilhante com saúde e re-
pleto de conquistas pessoais e profissionais.

RAFAEL RODRIGUES ULIANI
PRESIDENTE
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Reconhecida pelo Comitê 
Olímpico do Brasil - COB 

Parceira da Confederação Brasileira
do Desporto Universitário - CBDU 

Credenciada no Programa Bolsa
Atleta do Governo Federal

Parceira da Autoridade Brasileira
de Controle de Dopagem - ABCD

Filiada à International 
Wushu Federation - IWUF

Filiada à Pan American 
Wushu Federation - PAWF

Filiada à Federacíon 
Suramericana de Wushu

Filiada à International Health
Qigong Federation - IHQF

Parceira da Confederação Brasileira
do Desporto Escolar - CBDE
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