
 

 

 

 “EQUIPANDO O CENAR” 

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMENTO DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LUTAS ASSOCIADAS, VISANDO O RIO 2016 

 

 

APRESENTAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO  

 

O histo  rico da Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA) remonta ao ano de 

1979, quando foi criada a Federação de Lutas do Estado do Rio de Janeiro – primeira 

federação especializada em luta oli mpica. Nesta e poca, o esporte ainda era comandado 

pela Confederação Brasileira de Pugilismo. 

 

Em 1988, foi criada a Confederação Brasileira de Lutas (CBL) e, em 1999, uma 

dissidência liderada pelo Professor Pedro Ernesto Prado Ferreira da Gama criou a 

Confederação Brasileira de Luta Oli mpica Amadora (CBLOA). Um ano depois surgiria a 

Confederação Brasileira de Lutas Associadas, que passou a ser a única entidade no 

Brasil, desta modalidade reconhecida pela FILA – Federação Internacional de Lutas 

Associadas e filiada ao COB – Comitê Olímpico Brasileiro, recebendo a condição de 

Entidade Nacional de Administração do Desporto Luta.  

 

Em Novembro de 2008 realizamos eleição com todas as federações oficialmente filiadas 

e tivemos eleitos pela maioria o Sr. Pedro Gama Filho como Presidente da CBLA e 

como Vice-Presidente o Sr. Eli sio Macambira, com mandato até 31 de dezembro de 

2012. 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

A Confederação tem a satisfação de apresentar este projeto ao Ministe  rio do Esporte, 

no sentido de obter recursos para a modernização e ampliação do Centro Nacional de 

Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Lutas Associadas. A implantação física 

deste Centro de Alto Rendimento tem lugar em imóvel, com aproximadamente 800m², 

locado pela Confederação, com recursos já alocados para tal fim, sito à Rua Bom Pastor 

n. 106/114, Rio de Janeiro – RJ, no bairro da Tijuca, que de acordo com dados 

estatísticos obtidos conta com mais de 80.000 domicílios, mais de cinco entidades de 

ensino superior, aproximadamente 180 escolas de ensino fundamental e médio e cinco 

comunidades carentes,  devendo com recursos advindos do presente projeto, ser 

devidamente aparelhado para atingir em sua plenitude os objetivos e metas traçadas.  

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Com o advento dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro e levando-se em 

consideração o número de medalhas em disputa na nossa modalidade, ou seja, 28 

medalhas no estilo Greco Romano, 28 medalhas no Estilo Livre e 16 medalhas na Luta 

Feminina, perfazendo um total de 72 medalhas, torna-se necessário uma preparação em 

longo prazo, provida de todos os meios que nos possam levar a um aumento de 

performance, que nos permita obter um resultado que se enquadre dentro do que vem 

sendo projetado pela área técnica do nosso Comitê Olímpico, o que pode perfeitamente 

ser alcançado, se conseguirmos viabilizar a implantação de nosso Centro Nacional de 

Alto Rendimento. 

 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO 

 

Modernizar e ampliar o Centro Nacional de Alto Rendimento da Confederação Brasileira 

de Lutas Associadas para treinamento da Equipe Olímpica, visando os Jogos Olímpicos 

de 2016. 

 

OBJETIVO ESPECI FICO   

 

- Modernização e ampliação uma estrutura técnica/ desportiva, que permita a realização 

de todas as nossas atividades técnicas/administrativas, interagindo com as de 

planejamento técnico, onde se inclui a periodização do treinamento, a preparação 

físico/técnica, o acompanhamento multidisciplinar para as nossas equipes principais; 

  

- Centralização os diversos departamentos que fazem parte da estrutura da 

Confederação, qual sejam: administrativo, financeiro, jurídico, técnico, médico, ciência 

do esporte (fisiologia, biomecânica, nutrição, psicologia e fisioterapia), marketing, 

assessoria de imprensa e informática. 

 

AÇÃO ESTRATÉGICA 

 

Recursos humanos: 

 

Para viabilizar este projeto será contratada uma equipe multidisciplinar de excelência 

(CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas) estes serão profissionais especialistas da 

modalidade para acompanhar o dia a dia de todos os atletas de ambos os naipes. São 

pontualmente os seguintes profissionais:  

 



 

 

 - Pagamento de Coordenador Geral – Profissional com a carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais terá a função de Auxiliar os técnicos fornecendo subsídios e 

acompanhando as atividades realizadas no respectivo centro de treinamento, assim 

como ficará responsável pela aquisição dos materiais esportivos/equipamentos. Será 

também o interlocutor entre o departamento técnico do projeto e o administrativo da 

CBLA. 

 

- Pagamento de Coordenador Técnico – Profissional com a carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais de expediente, este profissional será responsável pelas 

ações técnicas que envolvem o treinamento da equipe. 

 

OBSERVAÇÃO 

 

A contratação destes profissionais por serem celetistas incide uma série de encargos 

trabalhistas (74%). Segue o detalhamento do encargo trabalhista: INSS (Direito): 20% / 

SESI (Direito): 1,5% / SENAI (Direito): 1,0% / SEBRAE (Direito): 0,6% / FGTS (Direito): 

8,0% / Salário Educação (Direito): 2,5% / Seguro Acidente de Trabalho (Direito): 2,0 % / 

13º Salário + Encargos (Provisões): 11,31% / Férias + Encargos (Provisões): 10,64% / 

1/3 de férias + Encargos (Provisões): 3,75% e Indenizações + Encargos (Provisões): 

12,70%. 

 

Material Esportivo de Consumo: 

 

- Aquisição de duas áreas oficiais de luta, onde vamos desenvolver a nossa preparação 

técnica/ competitiva, além de testes e avaliações físico/técnicas e pequenas 

competições de avaliação. 

 

- Aquisição de estruturas para viabilização da plena utilização dos equipamentos 

técnicos, tais como pisos especiais, para proteção dos novos tapetes e melhor absorção 

de impacto. 

 

Material Permanente (Diversos): 

 

   - Aquisição de equipamentos necessários para a montagem de uma sala de 

musculação, capacitação fisiológica e biomecânica, visando uma melhora de performance 

no tocante a aumento de força, resistência muscular localizada, capacidade 

cardiorrespiratória e prevenção de lesões.  

 

  - Aquisição de material necessário para a montagem do Departamento de Ciência do 

Esporte, principalmente no que tange ao pólo de fisioterapia, que permitirá um 



 

 

acompanhamento permanente aos atletas portadores de lesões quando em treinamento 

no Centro de Alto Rendimento, assim como material para as ações de nutrição e 

biomecânica e montagem dos locais de consulta. 

 

ESPECIFICAC A O DO PU BLICO ALVO  

 

O projeto deverá contemplar os atletas das equipes nacionais das classes Cadete, Junior 

e Principal, que perfazem um total de 72 (setenta e dois) atletas, fora os que ajudam o 

treinamento, a isto aliado o fato de que nas horas ociosas vamos procurar aproveitar o 

local para desenvolvermos ações visando a difusão de nossa modalidade, principalmente 

àqueles que não possuem condições de arcar com os custos do aprendizado, com a 

criação de escolinhas que deverão beneficiar aproximadamente 150 pessoas/ alunos, 

além de gerar aproximadamente 25 empregos diretos e a possibilidade de aumentarmos 

o nível técnico daqueles que já praticam a modalidade no Rio de Janeiro, que de acordo 

com as nossas projeções perfazem um total de 200 atletas, sem contar com os atletas 

que virão anualmente para programas de intercâmbio e treinamento, que deve englobar 

um universo de 250 atletas. 

 

MODALIDADE A SER BENEFICIADA 

 

Modalidade Luta olímpica nos seus estilos: Greco Romano, Livre e Luta Feminina. 

 

 

 

MANUTENÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMENTO 

 

A manutenção do Centro Nacional de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de 

Lutas Associadas ocorrerá por conta da entidade proponente do projeto, já estando 

alocados os recursos do orçamento de 2013, para o procedimento adequado a 

manutenção das instalações. A CBLA garante a manutenção do CENAR. 

 

CRONOGRAMA DO PROJETO  

 

A execução do projeto tem um prazo estipulado de 12 (doze) meses a partir da data de 

inicio das atividades, e conforme cronograma abaixo. 

 

Período 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

 

Ações 

Processo 

licitatório 

seleção e 

Processo 

licitatório 

e compra 

Montagem 

Testes 

dos 

materiais 

Testes 

dos 

materiais 

Avaliação 

técnica 



 

 

contratação  

de RH 

dos 

materiais 

Período 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

 

Ações 

Utilização 

dos 

materiais 

Utilização 

dos 

materiais 

Utilização 

dos 

materiais 

Utilização 

dos 

materiais 

Utilização 

dos 

materiais 

Avaliação 

técnica e 

relatório 

final 

 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Com a modernização do Centro Nacional de Alto Rendimento, teremos condições de 

realizar um trabalho científico de preparação, objetivando num primeiro momento os 

Jogos Sulamericanos de 2014, Jogos Panamericanos de 2015 e os Jogos Olímpicos de 

2016, da mesma maneira que o fazem os países considerados como muito desenvolvidos 

nesta área. 

Todos os materiais adquiridos serão postos em campo para utilização da equipe 

nacional. 

 

METODOLOGIA 

 

O Centro Nacional de Alto Rendimento possibilitará reunirmos nossas principais equipes 

para treinamento permanente, o que permitirá uma metodologia de trabalho cíclico que 

viabilizará a divisão da periodicidade das diversas fases do treinamento, até a 

competição fundamental de cada macro ciclo, conforme o Plano Geral de Treinamento, 

Metas e Objetivos. 

 

IMPACTO E BENEFI CIOS 

 

O impacto e os benefícios gerados pelo projeto poderão ser vistos em termos de: 

- Ação inédita, dentro de nossa modalidade no Brasil. 

-  Equiparação aos centros mais desenvolvidos de nossa modalidade no mundo. 

- Viabilização de condições ideais para planejamento, execução, coordenação, controle 

e avaliação de nossas equipes, para participar de eventos de alto grau de importância e 

nível técnico. 

- Aumento da performance e consequente obtenção de resultados. 

- Facilidade para a realização de intercâmbio com outros países, no sentido de uma 

maior diversidade de massa de treinamento. 

-  Proporcionar uma preparação adequada para os Jogos Olímpicos de 2016.       



 

 

 

COMUNICAÇÃO DO PROJETO  

 

A Confederação Brasileira de Lutas Associadas através de seu Departamento de 

Marketing vai procurar divulgar as ações que venham envolver o Centro Nacional de 

Alto Rendimento, tanto por meio de sua assessoria de imprensa, como por atualização 

permanente no seu sitio (www.cbla.com.br). 

 

 

 

ORÇAMENTO DETALHADO DO PROJETO (PLANILHA) – REPASSE ME  

 

MATERIAL PERMANENTE / MUSCULAÇÃO 

DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Banco de Supino Inclinado 1 R$ 950,00 R$ 950,00 

Esteira 3 R$ 6.145,00 R$ 18.345,00 

Hipertensor Lombar 1 R$ 1.610,00 R$ 1.610,00 

Extensor/Flexor Deitado 2 R$ 5.190,00 R$ 10.380,00 

Anilha 5 kg 6 R$ 20,50 R$ 123,00 

Anilha 15 Kg 6 R$ 61,50 R$ 369,00 

Anilha 20 Kg 6 R$ 82,00 R$ 492,00 

TOTAL GERAL DE MATERIAL PERMANENTE /MUSCULAÇÃO R$ 32.269,00 

MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE 

DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Tapete Olímpico 2 R$ 55.000,00 R$ 110.000,00 

Tapete Sintético (PISO EVA) 400 R$ 45,75 R$ 18.300,00 

TOTAL GERAL DE CONSUMO EXPEDIENTE R$ 128.300,00 

MATERIAL PERMANENTE / MÉDICO 

DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Maquina de Gelo 1 R$ 14.840,00 R$ 14.840,00 

Desfibrilador 1 R$ 16.860,00 R$ 16.860,00 

Intelect Advanced Color Combo 1 R$ 4.320,00 R$ 4.320,00 

Intelect Tens Deluxe Digital 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 

Caneta Cluster Laser 1 R$ 3.340,00 R$ 3.340,00 

Intelect Mobile Laser 1 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00 

Compex Sport 1 R$ 4.320,00 R$ 4.320,00 

Vertimax 1 R$ 16.440,00 R$ 16.440,00 

TOTAL GERAL DE MATERIAL PERMANENTE / MÉDICO R$ 64.320,00 

RECURSOS HUMANOS – FIM  



 

 

DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Coordenador Geral 12 R$ 4.500,00 R$ 54.000,00 

Coordenador Técnico 12 R$ 3.250,00 R$ 39.000,00 

TOTAL GERAL DE RECURSOS HUMANOS – FIM R$ 93.000,00 

ENCARGOS RECURSOS HUMANOS – FIM  

DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Coordenador Geral (74%) 12 R$ 3.330,00 R$ 39.960,00 

Coordenador Técnico (74%) 12 R$ 2.405,00 R$ 28.860,00 

TOTAL GERAL DE ENCARGOS RECURSOS HUMANOS – FIM R$ 68.820,00 

VALOR TOTAL 

  DO MINISTÉRIO DO ESPORTE 
R$ 386.709,00  

 

 

ORÇAMENTO DETALHADO DO PROJETO (PLANILHA) – REPASSE CBLA  

 

MATERIAL PERMANENTE / MUSCULAÇÃO 

DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Bicicleta 1 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 

Banco de Supino Reto 2 R$ 950,00 R$ 1.900,00 

Banco Rosca 2 R$ 810,00 R$ 1.620,00 

Anilha 10 kg 6 R$ 41,00 R$ 246,00 

TOTAL GERAL DE MATERIAL PERMANENTE /MUSCULAÇÃO R$ 5.996,00 

VALOR TOTAL 

  DA CONFEDERAÇÃO BRASILERIA DE LUTAS ASSOCIADAS 
R$ 5.966,00  

 

Valor total do Projeto: R$ 386.709,00 (ME) + R$ 5.966,00 (CBLA) = 392.675,00 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROJETO - (Valores em reais) 

 

 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

Concedente R$ 386.709,00 - - - - - 

Proponente R$ 5.966,00 - - - - - 

 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

Concedente - - - - - - 

Proponente - - - - - - 

 

CONCLUSÃO 

 



 

 

O Centro Nacional de Alto Rendimento possibilitará reunirmos nossas principais equipes 

para treinamento permanente, com objetivo de aumento de performance e obtenção de 

resultados dentro dos padrões projetados pelo Comitê Olímpico Brasileiro para os Jogos 

Olímpicos de  2016 e posteriores. 

      


