
 

 

 
 
 

RELATORIO TECNICO 2011 

 

1. Informações da entidade 

 

 

Confederação Brasileira de Lutas Associadas 

CNPJ 04.428.657/0001-05 

Fundada em 18 de Abril de 2000 

 

Presidente Pedro Gama Filho 

Vice Presidente Elísio Cardoso Macambira 

Secretário Geral – Renato Sette Camara 

Diretor técnico - Roberto Leitão 

Diretor de Arbitragem – Almir Gaspar 

Diretor Secretario e Financeiro – Henrique Gama Filho 

Diretor de Relações Públicas e exteriores – Marcelo Portinari 

Diretor de Desenvolvimento e social– Fernando Flores 

 

910 atletas cadastrados e 22 Federações. 

Sede alugada (R$ 15.000,00 custo mensal) à: 

Rua Bom Pastor, 106/114– Tijuca - Rio de Janeiro. Tel: 21 3591-9800 

10 funcionários 

Situação legal – OK 

 

2. Diagnostico da Modalidade 

 

No aspecto administrativo, a CBLA teve um ano intenso, procurando manter-se 

cumpridora das exigências e dentro dos prazos legais de prestações de contas e 

documentação. A verba proveniente da lei Agnelo / Piva, no ano de 2011 foi baseado no 

investimento na preparação da equipe Sênior, Junior e Cadetes, dando oportunidade de 

desenvolvimento a atletas de todos os pesos e estilos. 

 

Temos hoje federações em: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal, Espírito 

Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Para, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, 

Santa Catarina, Sergipe e Tocantins– Não houve participação efetiva de atletas de 

Tocantins, Roraima, Pernambuco e Alagoas em nenhum dos eventos do ano. 

 

A manutenção do Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Lutas 

Associadas (CT-CBLA), foi fundamental para o desenvolvimento técnico da Luta 

brasileira. Composto de duas áreas de lutas, alojamento, vestiarios, refeitório, área 

médica/fisioterapia e sala de estar para atletas e técnicos. O CT-CBLA fica situado na 

Tijuca, Rio de Janeiro e tem facilidade de acesso pelo metro e diversas linhas de ônibus. 

 

 



 

 

 

 

 

A CBLA manteve técnicos internacionais, de nacionalidade cubana que ficaram 

responsáveis pelo desenvolvimento da Luta tanto no alto rendimento como na base, 

formando técnicos atravéz de cursos ministrados em diferentes estados (SP, RO, RS e RJ) 

 

A manutenção e implantação de novas unidades das escolinhas CAIXA de Luta que 

serviram para difundir e desenvolver o esporte em diferentes centros pelo país. 

Localizadas nos estados de AM, CE, RS, RJ, SP MR e RO proporcionaram a inclusão de 

cerca de 800 novas crianças na pratica da Luta. A CBLA ainda mantem treinadores e 

auxiliares técnicos nos estado de RJ, SP, ES, RO, GO, RS, AM e CE. 

 

Firmamos convênio com o Ministério do Esporte, para suporte ao treinamento da 

seleção nacional visando os Jogos Pan americanos de Guadalajara e os Jogos Olímpicos 

de Londres atravez de apoio financeiro para alojamento e alimentação dos atletas alem de 

profissionais da equipe multidisciplinar para atendimento. Tambem foi firmado convenio 

de colaboração com a Marinha do Brasil para apoio as seleções nacionais atravéz da 

disponibilidade das instalações do CEFAN-RJ. 

 

A CBLA estruturou seu quadro de arbitragem nacional com aplicação de cursos e testes 

de nivelamento e também com a participação de três árbitros em torneios internacionais, 

sendo que no final do ano temos um(3) árbitros de nível III, um (1) árbitro1 de nível II, 

um (1) arbitro de nível I e um (1) arbitro de nível Olímpico, maior graduação 

internacional da FILA e único na América do Sul, o Prof Eduardo Gonçalves. 

 

A CBLA ocupa cargo de destaque no Conselho Panamericano de Lutas Associadas 

(CPLA) representada pelo membro, o Prof Roberto Leitão Filho, sendo o primeiro 

brasileiro a ocupar cargo eleito na FILA. 

 

A CBLA também procurou desenvolver as modalidades não olímpicas em 2011. 

Participamos do Campeonato mundial de grappling, conquistando 1 título mundial. Em 

nível nacional, a CBLA realizou o campeonato brasileiro de grappling e o circuito CAIXA 

de luta de praia, distribuindo premiação em dinheiro e divulgando a luta pelo Brasil. 

 

3. Competições 

 

Seguindo nosso calendário de eventos, realizamos nossas três principais competições 

nacionais, o Campeonato brasileiro Sênior no Rio de Janeiro (RJ), com a participação de  

125 atletas de 12 estados com um excelente nível técnico , o Campeonato brasileiro 

Junior, na cidade de Osasco (SP), com a participação de 58 atletas de 6 estados e o 

Campeonato brasileiro Cadetes tambem na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com a 

participação de 122 atletas de 5 estados.  

 

No final do ano de 2011, realizamos em Curitiba (PR) a quinta edição do campeonato 

brasileiro da categoria escolar, com a participação de mais de 50 atletas de equipes de 

quatro estados com um bom nível técnico o que demonstra que temos material humano 

para trabalhar o futuro da luta. 



 

 

 

 

 

Tambem realizamos o Campeonato brasileiro Master, em Porto Alegre (RS) e a Copa 

Brasil Internacional em São Paulo(SP) com a participação de 107 atletas de 8 estados e 

equipes da Argentina, Chile, Honduras e do Cazaquistão, competição esta que formou a 

base da seleção para o ano de 2012. 

 

Ficou claro o domínio técnico da equipe do Rio de Janeiro, em especial dos atletas do 

centro de treinamento da CBLA, também tendo destaque a equipe do SESI SP, que conta 

com vários atletas da seleção nacional. Nas categorias Junior e Cadetes observamos que 

outros estados começam a apresentar resultados com alguns atletas em destaque.  

 

Houve uma renovação de apenas 12% da seleção nacional em relação a 2010, número que 

demonstra o investimento correto durante o ciclo que finaliza em 2012. 

 

Em julho de 2011 a CBLA realizou o Campeonato panamericano Junior de Luta no 

ginasio do SESI-SP na cidade de Osasco (SP). Evento elogiado pela FILA devido a ótima 

organização. Com a presença de 16 países das Americas, do Presidente da CPLA Lic. 

Francisco Lee e do Vice-Presidente da Federação Internacional Sr Stan Diedziec. 

 

A CBLA participou de competições internacionais na classe Sênior, Junior e Cadetes, 

foram 10 campeonatos ao todo, contemplando 126 atletas. Tambem participamos de 

etapas de treinamento internacional nos paises CUB, POL e ESP e etapas nacionais nas 

cidades do Rio de Janeiro e Tapiratiba(SP). 

 

No ano de 2011 o Brasil conquistou 32 medalhas internacionais, sendo 4 de ouro, 7 

prata e 21 bronzes.  

 

4. Equipe Olímpica Permanente 

 

Graças ao patrocínio da CAIXA ECONOMICA FEDERAL a CBLA pode manter um 

apoio financeiro aos atletas e técnicos da equipe nacional. Também mantivemos uma 

equipe multidisciplinar composta de médico, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionista e 

preparadores físicos, que deram melhores condições de treinamento a nossa seleção. 

 

 91 atletas foram beneficiados pelo projeto “Bolsa Atleta” do Governo Federal, 

demonstrando um crescimento da luta e do numero de praticantes compromissados com a 

pratica do esporte. 

 

5. Treinamento 

 

No ano de 2011 a CBLA manteve a seleção principal em treinamento em regime de 

concentração durante 184 dias. Enfatizamos os períodos de treinamento anteriores aos 

Jogos pan-americanos sênior e ao sul-americano sênior, períodos estes, que a CBLA pode  

 



 

 

 

 

proporcionar a seus atletas uma completa estrutura com alojamento, alimentação e 

transporte interno para que pudessem treinar em conjunto sob constante supervisão. 

 

6. Solidariedade Olímpica 

 

Com apoio de programa da SOI, CBLA enviou o técnico Luis Otavio Junior (MG) para o 

curso da solidariedade Olímpica realizado na Guatemala. 

Duas atletas foram incluidas em programas de apoio ao atleta para treinamento visando a 

participação Olímpica, são elas Joice Silva e Dailane Reis, ambas do Rio de Janeiro. 

 

7.  Projetos 2012 

 

No inicio do ano de 2012, a CBLA irá realizar o campeonato brasileiro senior para definir 

a sua seleção que disputara a vaga olímpica e em seguida a participação de treinamento e 

torneios internacionais, culminando na participação nos torneios pré olímpicos nos 

meses de Março, Abril e Maio, e nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. 

A Implantação de um centro de treinamento FILA, da Federação Internacional de Lutas 

Associadas, sera um marco para o desenvolvimento tecnico de nossos atletas visando o 

ciclo olímpico 2012-2016. 

Tambem em 2012 a CBLA iniciara a escola de formação de treinadores para atender a 

demanda criada com a inclusão da Luta nas Olímpiadas Escolares na categoria 12-14 

anos em Poços de Caldas (MG). 

A CBLA mantem contrato de patrocinio com a CAIXA Economica Federal até o final 

do ano de 2012. 

Em conjunto com o Instituto Live Wright, a CBLA apresentara ao Ministério do 

Esporte, um projeto de estruturação e apoio ao desenvolvimento da Luta Olímpica 

Nacional dentro da Lei de Incentivo ao Esporte. 

 

8. Conclusão 

 

No ano de 2011, destacamos o desenvolvimento tecnico dos atletas devido aos constantes 

periodos de treinamento em regime de concentração, no Brasil e no exterior. Os atletas 

brasileiros começam a ter melhoras significativas em suas performances em competições 

internacionais. Destaque para a equipe feminina que obteve ´toimos resultados em 

competições na Europa. 

Na area administrativa a CBLA se manteve em dia com sua documentação e se 

classificando em terceiro lugar entre as Confederações dirigentes de esportes olímpicos, 

no quesito de prestação de contas, segundo avaliação do COB. 

 



 

 

 

9. Resultados Internacionais Expressivos. 

 

Jogos Panamericanos Guadalajara (MEX): 

Medalha de Prata: Aline Ferreira 

Medalha de Prata: Joice Silva 

Campeonato Panamericano Senior Rio Negro (COL): 

Medalhas de Prata: Aline Ferreira 

Medalhas de Bronze: Joice Silva e Antoine Jaoude 

Campeonato Sulamericano Senior Buenos Aires (ARG): 

Medalhas de Ouro: Mayara Graciano e Lais Nunes  

Medalhas de Prata: Gil de Leon, Ronisson Brandão, Dailane Gomes e Camila Trsitão 

Medalhas de Bronze: Arley Machado, Wellington Silva, Daniel Malvino, Rafael Parecido, 

Tania Regina  

Torneios internacionais (CUB, ESP e POL): 

Medalha de Ouro: Gilda Oliveira (CUB) 

Medalha de Prata: Davi Albino(CUB) 

Medalhas de Bronze: Joice Silva(ESP e POL), Aline Ferreira(POL), Dailane Gomes(ESP), 

Lais Nunes(ESP) 

Campeonato Panamericano Junior São Paulo (BRA): 

Medalha de Ouro, e eleita melhor atleta do campeonato: Laís Nunes. 

Medalhas de Prata: Hugo Cunha e Juan Izidoro 

Medalhas de Bronze : Lucas Arbues, Amanda Quesia, Daniele Brandão, Keila Dias, 

Beatriz Lina, Priscila Firmino e Hugo Cunha 

 

Por: 

Roberto Leitão Filho 

Superintendente 

 
 
 
 
 


