
  
 

1 
 

 

 
Niterói, 06 de abril de 2021 

 

Ofício No 01/2021 
 

As: Federações Filiadas e Comissões da CBW. 
Assunto: Planejamento Estratégico 2021-2024 
 

 

Prezados representantes das Federações Filiadas e das Comissões - Atletas, Técnicos e Árbitros, dando 
continuidade ao processo de modernização e gestão da Confederação Brasileira de Wrestling, bem como, 
valorizando o compromisso de ampliarmos o diálogo cada vez mais, para que possamos enfrentar juntos, 
os inúmeros desafios que temos, gostaríamos de convidá-los a participarem do processo de elaboração 
do Planejamento Estratégico da CBW, para esse novo Ciclo Olímpico que se inicia. 
 

O Planejamento Estratégico 2021-2024 será um documento primordial da Confederação Brasileira de 
Wrestling, pois ele representará não só um guia das nossas ações, iniciativas e projetos, mas também, um 
importante mecanismo de monitoramento e controle do que nos é prioritário, de como estaremos 
implementando os nossos planos e aonde queremos chegar. 
 

Dessa forma, estamos propondo 3 (três) encontros virtuais, para que possamos coletar as diferentes 
visões, perspectivas e experiências dos muitos agentes que compõem o Wrestling do Brasil. Separados da 
seguinte forma:  

 Dia 19 de abril (2ª feira) de 19h30 as 21h – Federações Filiadas 
 Dia 21 de abril (4ª feira) de 19h30 as 21h – Membros das Comissões – Atletas, Técnicos e Árbitros 
 Dia 23 de abril (6ª feira) de 19h30 as 21h – Representantes dos Clubes/Associações*  

 

*Cada Federação deverá indicar 03 agremiações filiadas, dos seus respectivos Estados, a participarem. 
 

Esse trabalho será conduzido pelo nosso gestor de Projetos e Compliance Walter Russo Jr, sendo assim, 
solicito que os interessados em participarem enviem um e-mail de resposta para 
projetos.cbw@gmail.com, com as seguintes especificações: 

 Federações Estaduais: 
o Indicação do nome completo e e-mail do representante da Federação que irá participar; 
o Indicação de 3 (três) Clubes/Associações de Wrestling do Estado – com o nome da 

Agremiação, CNPJ, nome completo e e-mail dos respectivos representantes, que 
participarão. 

 

 Comissões – Atletas, Técnicos e Árbitros: 
o Membros das Comissões, enviar um e-mail confirmando a participação na dinâmica 

virtual. 
 

Os e-mails deverão ser enviados até o dia 16 de abril, as 18h. Para que possamos, na sequência, 
encaminhar um material básico informativo, do que será tratado nos encontros virtuais. 
 

Desde já agradecendo a atenção, complemento reafirmando a importância da participação de todos, para 
que juntos, possamos construir o nosso planejamento para o futuro. 

Atenciosamente, 

 

 

Flávio Cabral Neves 
Presidente 

 


