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Esse relatório, diz respeito ao ano de 2020, e das realizações da gestão anterior. Procuramos
trazer de forma sintética, os principais pontos desenvolvidos nas áreas técnica, administrativa e
financeira, num ano completamente atípico, de muitas restrições e limitações.

Esse 2021, marca o início de um novo mandato, e novas expectativas, não só para esse ano, mas
para todo o ciclo que estamos começando.

O início de um ciclo, culminando com o fim do anterior. Pois em função da pandemia, os Jogos
Olímpicos de Tóquio foram adiados para esse ano.

Nossos atletas que irão competir em Tóquio, esse ano, tiveram que se superar, para conseguirem
manter minimamente seus treinamentos. Um ano com desafios inéditos.

Esperamos um ano melhor, e com saúde para todos, nesse 2021 que se inicia.

Flávio Cabral

Presidente da CBW

Introdução 



Missão, Visão e Valores 

Missão:
Promover e incentivar o Wrestling como esporte escolar, formando técnicos e atletas, levando o
Wrestling Brasileiro ao pódio como destaque no cenário mundial.

Visão:
Ser reconhecido como um esporte de transformação, desenvolvimento social, disciplina e orgulho
Olímpico nacional.

o Transparência
o Coragem
o Força

oPerseverança
o Caráter
o Respeito

Valores:



Mapa Estratégico



Programa GET, Ranking Prestação de contas e Raiting Integra:

Em 2020 tivemos como objetivo a manutenção de estarmos entre as três primeiras posições, no
ranking de prestação de contas do Comitê Olímpico do Brasil e melhorarmos a nota no Programa
GET – Gestão, Ética e Transparência também do COB.

Conseguimos manter a CBW entre as 3 primeiras posições no Ranking e obtivemos a nota 8,3 no
Programa GET.

Em paralelo, iniciamos o processo de aplicação ao Raiting Integra, desenvolvido pelo Instituto
Ethos e a ONG “Sou do Esporte”.

Políticas e Procedimentos:

Começamos a desenvolver as políticas e processos administrativos, a destacar um programa de
Compliance, que irá nortear nossas ações no campo das boas práticas de gestão e transparência.

Também iniciamos o processo de revisão do Código de Ética da CBW.

Área  Administrativa



Código de Ética e a Criação do Código de Conduta e Políticas de Compliance

A gestão passada tomou a iniciativa de implementar uma área de Compliance na Confederação
Brasileira de Wrestling.

Avançamos com a criação do Código de Conduta e Políticas de Compliance e com as ações para
implementarmos de fato, o Código de Ética.

Para acessar ao Código de Ética da CBW, utilize o QRCode abaixo:
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Assembleia Geral Eletiva:

No dia 07 de dezembro, foram realizadas as eleições para escolha por parte dos membros da
Assembleia Geral Eletiva, da chapa à Presidência e Vice-Presidências, para o próximo ciclo; e em
outro processo eleitoral, para a formação do Conselho Fiscal, para um mandato de 4 anos.

Área  Administrativa

Membros eleitos: 
Presidente: Flávio Cabral Neves
1º Vice-Presidente: Waldeci Silva de Sousa
2ª Vice-Presidente: Aline da Silva Ferreira



Demonstrativos financeiros:

A seguir, temos alguns sintéticos da parte financeira.

Para maiores detalhamentos, sugerimos que utilizem o QRCode ao lado.

Os tópicos a serem apresentados:

• Demonstrativos

• Balanço e DRE

• Balancete

• Parecer da Consultoria Independente

• Parecer do Conselho Fiscal

Área  Financeira
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Em 2020 por conta da Pandemia causada pelo novo Coronavirus, nossas ações ficaram limitadas
a três competições, apesar das poucas oportunidades conquistamos resultados
importantíssimos para nosso esporte, culminado em três vagas para as Olimpíadas de Tókio
2021.

• O primeiro Torneio Internacional que participamos em 2020 foi o Matteo Pellicone em Roma
na Itália do dia 07 ao dia 15 de Janeiro de 2020, onde nossos atletas tiveram uma
participação discreta e não subiram ao pódio.

Área Técnica



No dia 06 de março de 2020 nossas atletas subiram no Tapete e conquistaram excelentes
resultados no Campeonato Panamericano da Modalidade:

Resultados da equipe feminina de wrestling do Brasil:

1.Giullia Rodrigues Penalber de Oliveira conquistou a medalha de ouro na categoria 57 kg.

2.Laís Nunes de Oliveira ficou com a medalha de prata na categoria 62 kg.

3.Kamila Vito Barbosa da Silva conquistou a medalha de bronze na categoria 50 kg.

4.Aline da Silva Ferreira conquistou a medalha de bronze na categoria 76 kg.
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No dia 06 de março de 2020 nossas atletas subiram no Tapete e conquistaram excelentes
resultados no Campeonato Panamericano da Modalidade:

Resultados da Equipe de Greco Romana do Brasil:

1. Joilson de Brito Ramos Junior ficou com a medalha de prata na categoria 72 kg.

2. Sargys Khachatryan conquistou a medalha de bronze na categoria 55 kg.

3. Ronisson Santiago Brandão conquistou a medalha de bronze na categoria 87 kg.

Área Técnica



O Torneio Qualificatório Olímpico Continental aconteceu uma semana após o Campeonato
Panamericano Sênior de Wrestling e conquistamos três vagas para as olimpíadas de Tókio 2021.

1. Com uma apresentação espetacular Laís Nunes de Oliveira conquistou o primerio lugar no
torneio qualificatório.

2. Aline da Silva Ferreira conquistou a segunda vaga para os Jogos Olimpicos com muita garra e
emoção como de costume

3. E o atleta Eduard Soghomonyan conquistou a terceira vaga para os jogos na Seletiva
continental da modalidade para os jogos Olímpicos de Tókio.

Área Técnica



Foi um ano atípico e que nos impactou demais, em nossa preparação visando a participação nos
Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecerá, esperamos, esse ano.

Esperamos avançar, nesse ano de 2021 que se inicia, contando com a participação de todas as
Federações filiadas, Clubes e Associações que desenvolvem as lutas, professores e técnicos e
principalmente, com nossos atletas.

Que são a razão de existir da Confederação Brasileira de Wrestling.

Obrigado!

30 de abril de 2020.

Conclusões



Obrigado, pela atenção.


