
 

 

 

RELATORIO TECNICO 2017 

 

1. Informações da entidade 

 

Confederação Brasileira de Wrestling 

CNPJ 04.428.657/0001-05 

Fundada em 18 de Abril de 2000 

1800 atletas cadastrados e 26 Federações. 

Sede alugada à: 

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

4 funcionários administrativos e 5 funcionários na área técnica  

situação legal – OK 

 

Presidente Pedro Gama Filho (Reeleito para 2017-2020) 

Vice Presidente  Helton Henrique Afonso da Silva (Eleito para 2017-2020) 

Diretor – Oscar Jahlil 

Diretor– Almir Gaspar 

Diretor– João Ricardo Nascimento 

 

nome fantasia BRASIL WRESTLING.  

 

2. Diagnostico da Modalidade 

 

No aspecto administrativo, a CBW teve um ano movimentado, procurando manter-se cumpridora das exigências e 

dentro dos prazos legais de prestações de contas e documentação. A prestação de contas da verba proveniente da 

lei Agnelo / Piva esta em dia. No ano de 2017 a CBW perdeu o patrocínio da CAIXA, que era fundamental para 

as atividades da Confederação. 

Os recursos disponíveis foram aplicados na equipe Sênior na participação de atletas nos principais campeonatos e 

em alguns poucos atletas  Junior e Cadetes, visando o desenvolvimento de todos os estilos. 

 

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

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

de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.  

 

A manutenção do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Wrestling 

(CENAR - CBW) foi comprometida e iniciou-se um processo de mudança. O CT é Composto de duas áreas de 

lutas, vestiários, refeitório, área médica/fisioterapia e sala de estar para atletas e técnicos. O CT-CBW fica situado 

na Tijuca, Rio de Janeiro e tem facilidade de acesso pelo metro e diversas linhas de ônibus. Em 2017 a CBW 

desativou o sistema de concentração em tempo integral. 

No mês de Agosto a CBW demitiu 14 funcionarios reduzindo seu corpo administrativo e técnico, mantendo 

apenas seu treinador principal e um treinador estilo livre. 

 
As escolinhas CAIXA de Luta foram desativadas.  



 

 

 

Os convênios com o Ministério do Esporte, tiveram sua execução terminada e iniciou-se a fase de prestação de 

contas. São eles: 

« MAIS BRASIL NA LUTA » - contemplando a compra de 80 tapetes olímpicos, para atender às necessidades de 

nossos atletas de ponta em seus estados de origem e também a o desenvolvimento da Luta localmente nas 

federações. Todos os tapetes entregues. Convenio em fase de prestação de contas. 

« LUTANDO PARA VENCER » - Trazendo treinadores cubanos para diferentes estados brasileiros, visando 

desenvolver localmente a pratica da Luta e formar treinadores especializados e com uma metodologia de ensino. 

Recém-terminado. Convenio em fase de prestação de contas. 

« EQUIPANDO O CENAR II » - para compra de equipamentos mais modernos para nosso centro de treinamento 

de alto rendimento no RJ. Materiais já entregues, instalados e utilizados. Convenio em fase de prestação de contas. 

 

O convenio de colaboração com a Marinha do Brasil para apoio as seleções nacionais, utilizando as instalações 

do CEFAN-RJ para períodos de concentração e treinamento, foi mantido apenas com os atletas engajados na 

Marinha.  

 

A CBW estruturou seu quadro de arbitragem nacional com aplicação de cursos e testes de nivelamento e conta 

hoje com 56 árbitros nacionais. Participamos com 6 árbitros em torneios internacionais. Ao final do ano temos dez 

(9) árbitros de nível III, um (1) árbitro de nível II, dois (3) árbitros de nível I. 

 

A CBW ocupa cargo de destaque na UWW América representada pelo Secretário Geral, o Prof. Roberto Leitão 

Filho. O Presidente Pedro Gama Filho é membro do Bureau da UWW, mais alto cargo executivo na entidade, 

reafirmando assim a posição de liderança política do Brasil em nosso continente. O Presidente Pedro Gama ainda é 

Presidente da comissão mundial de Luta de Praia (Beach Wrestling). 

 

Participamos das duas etapas nacionais dos Jogos Escolares da Juventude, com sucesso e possibilitando 

conquistas e desenvolvimento da Luta principalmente em estados no Norte e Nordeste. 19 estados participaram da 

competição de Luta nos Jogos Escolares da Juventude. 

 

Realizamos na cidade de Lauro de Freitas – Bahia, o Campeonato Panamericano Senior de Wrestling, o maior 

evento do continente. O Campeonato foi um sucesso com o Brasil conquistando um numero recorde de medalhas 

(7). Tambem realizamos o Campeonato Panamericano de Beach Wrestling, com a conquista por equipes no Geral. 

 

 

3. Competições Nacionais 

 

Seguindo nosso calendário de eventos, realizamos nossas três principais competições nacionais na cidade do Rio 

de Janeiro (RJ), o Campeonato brasileiro Sênior, com a participação de 175 atletas de 20 estados com um 

excelente nível técnico, o Campeonato brasileiro Junior com a participação de 154 atletas de 13 estados e o 

Campeonato Brasileiro Cadetes, com a participação de 134 atletas de 12 estados. 

 

Foram divulgados os critérios para formação das seleções e permitida a participação de atletas com recursos 

proprios.  



 

 

 

No final do ano, a CBW realizou também o primeiro Campeonato brasileiro Infantil em Contagem, MG com a 

participação de 60 atletas dos estados de MG, RJ, MS e SP. A Copa Brasil Internacional foi realizada 

juntamente com o Campeonato Sulamericano Senior, ambos no Parque Olímpico no RJ, com a participação de 

cerca de mais de 50 atletas de diversos estados e equipes como Argentina, Peru, Colombia e Chile.  

 

A CBW realizou o Desafio Internacional, contra uma equipe da Argentina, na cidade de Contagem, MG, com 

televisionamento AO VIVO pelo canal SPORTV. 

 

Realizamos o campeonato brasileiro de Luta de Praia em Ubatuba, SP, com a participação de 45 atletas. 

 

Durante o ano de 2017, sempre em conjunto com as principais competições nacionais, a CBW realizou 3 etapas do 

Torneio da Juventude, onde identificou atletas nascidos em 2002 e 2001 com idade para participar dos Jogos 

Olímpicos da Juventude. No mês de Dezembro houve um intercambio em Manaus, onde aconteceu o programa 

“More than Medals” da UWW, para dar experiência internacional aos jovens atletas. 

 

Analise técnica: 

 

Manteve-se o crescimento no numero de praticantes e estados onde encontramos a pratica da Luta, novos estados 

enviaram participantes nos campeonatos nacionais. Os atletas do centro de treinamento da CBW se destacaram 

devido ao treinamento constante e intercambio internacional. Nas categorias Junior e Cadetes observamos que 

outros estados começam a apresentar resultados com alguns atletas em destaque, como o Amazonas e Rio Grande 

do Norte. A equipe da Paraíba teve destaque nas categorias escolares. O estilo feminino se destaca pelo nível 

técnico, porem o estilo livre masculino ainda tem o maior numero de adeptos. Vemos que muitos estados estão 

investindo nas categorias de base, o que projeta um futuro sustentável e a possibilidade de aparição de novos 

talentos. 

 

 

 

4. Competições Internacionais 

 

A CBW participou de competições internacionais na classe Sênior, Junior, Cadetes e School-boys, foram 12 

campeonatos ao todo, contemplando cerca de 53 atletas com viagens ao exterior e cerca de 66 participações no 

solo brasileiro. 

 

No ano de 2017 o Brasil conquistou 64 medalhas internacionais na categoria sênior e 21 medalhas nas 

categorias Cadete e Junior.  
 

Participamos dos principais Campeonatos oficiais. 

Ampeonato mundial sênior FRANÇA, Campeonato Sul-americano BRASIL, Pan-americano Sênior BRASIL, 

Pan-americano Junior PERU, Pan-americano Cadete ARGENTINA, Mundial Junior FINLANDIA, Jogos 

Sulamericanos da Juventude CHILE, Campeonato Panamericano Escolar CHILE e Campeonato Panamericano de 

Luta de Praia BRASIL. 

Além de torneio internacional em CUBA 

 



 

 

 

5. Equipe Permanente 

 

Em 2017 a equipe ermanente teve que ser desfeita devido a falta de recursos. 

 

No ano de 2017, 138 atletas (15 na categoria internacional) 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.  

As atletas LAIS OLIVEIRA e ALINE FERREIRA fizeram jus a Bolsa Podio, por ficarem entre as 20 melhores 

atletas do ranking mundial em suas categorias. 

 

 

6. Treinamento 

 

No ano de 2017 a CBW manteve a seleção principal em treinamento em regime de concentração durante apenas 

33 dias, sendo a maior parte no primeiro semestre visando o Campeonato Panamericano Senior. 

O Campo de treinamento More than Medals da UWW em Manaus, beneficiou atletas locais e nacionais. 

 

7. Cursos 

 

A CBW deu andamento ao seu programa CFT, Curso de Formação de Treinadores. Porem o programa foi 

interrompido para ser reformulado. Uma comissão foi instituída para fazer o novo regulemnto de cursos e 

graduação de treinadores. 

Dois funcionários da CBW participaram do curso de capacitação de chefes de equipe (CCCE) oferecido pelo COB 

e outros 3 funcionários participaram de outros cursos de capacitação na área administrativa. 

 

8.  Projetos 2018 

 

 

No ano de 2018 servira para a CBW se adaptar as novas politicas e aos baixos investimentos no esporte. O 

investimento na categoria de Cadetes para buscar a vaga na Olimpiada da Juventude e no Senior para a busca das 

vagasnos Jogos Panamericanos. 

A CBW projeta trabalhar com um grupo mais reduzido, apenas com aqueles atletas que apresentarem resultados a 

nível continental. 

A implantação de um novo centro de treinamento com apoio do COM e Ministério do Esporte, situado na arena 2 

do Parque Olimpico do RJ. 

A captação para executar os projetos de Lei de Incentivo ao Esporte, que contempla a realização de eventos e a 

realização de eventos com formato para a televisão, também estão nos planos de 2018. 



 

 

O Brasil será sede do Campeonato Pan-americano junior em 2018, que ocorrerá na cidade de Fortaleza - CE no 

mês de Agosto. 

Os recursos provenientes da Lei Agnelo/Piva, serão utilizados para a manutenção da sede e implantação do novo 

centro de treinamento da CBW e realização do calendário nacional.  

 

9. Conclusão 

 

O ano de 2017 foi o ano em que a Luta Olímpica brasileira sofreu uma redução na participação de atletas em 

torneios, devido a perda do patrocínio, as ações diminuíram. Porem notamos que vários atletas mantiveram-se 

ativos com recursos próprios. 

Os bons resultados técnicos permitem um planejamento de classificações para os Jogos Continentais e da 

Juventude. 

 

10. Resultados Internacionais Expressivos. 

 

Medalha de Ouro no Pan-americano Junior – JOILSON RAMOS JUNIOR 

Medalhas de Ouro no Panamericano Escolar – GUILHERME PORTO 

 

Por: 

Roberto Leitão Filho 

Superintendente 

 

 


