A Palavra do Presidente
da Confederação Nacional
de Karate do Brasil
Brasília – DF, 08 de junho de 2020.

É com muita alegria que estou aqui hoje, para falarmos que o KARATE-DO BRASILEIRO
ganhou uma nova casa e está de portas abertas a todos que desejarem um ambiente
saudável e com pessoas que pensam primeiro no lado humano do praticante.
A CNKB está sendo construída por homens e mulheres incansáveis, que viram uma
oportunidade de fazer diferente e estão fazendo. Daremos o nosso melhor no intuito
de engradecer o nosso Karate-Do e aos que nos acompanham, divulgando,
estruturando e apoiando o trabalho feito em cada estado, em cada cidade e em cada
Dojo.
É óbvio que nenhuma Federação ou Confederação se faz sem professores trabalhando
por elas, muitas vezes esse trabalho é feito com muita dificuldade, em condições
adversas e que por muito tempo não receberam a devida atenção. A nossa grande
missão é mudar esse cenário, levando dignidade e respeito aos nossos filiados e com a
certeza de que somente acolhendo a “base” é que veremos um Karate mais justo e
humano no futuro.
Vale a pena refletir sobre o que aconteceu até aqui dentro do Karate Brasileiro,
GRANDES ENTIDADES sempre estiveram aí e pouco fizeram para melhorar a qualidade
de vida daqueles professores e alunos de projetos sociais por exemplo, abnegados que
muitas vezes tiram de si para DOAR aos que mais precisam, pessoas que nunca tiveram
o seu devido reconhecimento. Podemos mudar isso com a ajuda de todos e temos
certeza que dias prósperos virão.
Não adianta ser “Olímpico”, não adianta ser a “Maior”, não adianta ser a “Melhor”, o
que nós professores queremos é ter IGUALDADE no tratamento, queremos ter os
nossos “bolsos” respeitados, queremos ter a liberdade para trabalhar sem pressão e
sem humilhações.
A CNKB quer ser a “MAIOR” e a “MELHOR”, mas quer ser assim por “dentro”, os
números é somente consequência das ações que tomarmos daqui para frente, mas o
ser humano será sempre respeitado e bem tratado, criando um clima agradável para
todos.
Embora seja recém-criada, a CNKB é formada por pessoas que já demonstraram sua
capacidade de realizar eventos e o padrão que seguiremos é o melhor possível. Com
uma estrutura moderna, dinâmica, regada com uma impecável organização,

pontualidade e disciplina, faremos eventos inesquecíveis e que ficarão gravados em
nossas memórias.
Por fim, gostaria de agradecer aos visitantes, filiados e admiradores pela visita ao nosso
site. Saibam que a CNKB tem as portas abertas para todos os praticantes de Karate-Do
do brasil e será uma honra receber vocês em nossa “CASA”.

Marcelo Lima de Araújo
Presidente CNKB

A CNKB aceita mais de uma entidade por estado, a nossa missão não é separar e sim
unir, portanto, se tiver interesse de nos conhecer melhor, segue abaixo os nossos
contatos.
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