
Rio de Janeiro, RJ, 10 de julho de 2018. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.233. 
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE. 
Às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 
 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DE PROJETO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
LAP/TIME BRASIL/COB VOLTADOS ÀS CATEGORIAS DE BASE 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 

Temos mais uma excelente notícia a ser divulgada à nossa comunidade, agora 
voltada às Categorias de Base de nosso esporte, particularmente aos atletas cadetes e 
juvenis de maior destaque no cenário nacional. 

 
Igualmente ao Projeto da CBE antes aprovado pelo COB em março/2018 

referente a recursos extra orçamentários da LAP/TIME BRASIL destinados aos atletas de 
alto rendimento onde houve a sua aprovação e, em consequência, o ingresso adicional em 
nosso orçamento da quantia de 420 mil reais, chegou a hora de buscarmos e conquistarmos 
também os mesmos benefícios para as Categorias de Base da Esgrima Brasileira. 

 
Assim, em 25 de maio de 2018, apresentamos novo Projeto ao COB voltado para 

o apoio a atletas e equipes das categorias de base para participarem em competições 
internacionais da FIE - calendário 2018 com os olhos voltados aos Jogos Olímpicos 2020 e 
também os JO 2024, uma vez que devemos sempre projetar o nosso futuro. E tal Projeto foi 
integralmente aprovado pelo Colegiado Esportivo do COB com a chancela da Presidência 
dessa entidade. 

 
Conforme consta nos documentos em anexo (Projeto apresentado pela CBE e 

Ofício resposta do COB), referido projeto gerará o ingresso para a CBE de exatos 
R$ 290.920,00 em recursos extra orçamentários – LAP/TIME BRASIL destinados 
exclusivamente àquelas competições constantes no Projeto CBE em referência. 

 
Parabéns, a Esgrima Brasileira! Muito obrigado, Comitê Olímpico do Brasil pelo 

completo entendimento de nossas propostas! Foi mais uma conquista de todos nós em 
busca da evolução tão necessária no cenário internacional, em especial porque voltada aos 
atletas das Categorias de Base, o futuro do nosso esporte. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 Arno Périllier Schneider Ricardo Machado 
 Vice-Presidente Presidente 


