
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 29 de agosto de 2019. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2019.399. 
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: CAMPEONATOS BRASILEIROS INTERCLUBES – CBI 

PARCERIA CBE / CBC 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 

Como já é do conhecimento, em outubro próximo realizaremos os Campeonatos 

Brasileiros Interclubes – CBI, fruto da recente parceria entre a CBE e o Comitê Brasileiro de 

Clubes - CBC. E o formato destes Campeonatos é inédito em nossa realidade, bem como na 

realidade de logística do CBC dada a sua complexidade, uma vez que serão 5 (cinco) 

Campeonatos Brasileiros em sequência desde a Categoria Livre (Adulta) até as Categorias 

Infantis num período de 10 (dez) dias. 

Também como já informado, o resultado desta parceria redundou em benefícios aos 

Clubes (EPDs) vinculados ao CBC bem como à CBE, pois este Comitê custeará passagens 

aéreas e hospedagens a atletas e técnicos desses clubes e também a árbitros e staff CBE que 

estejam fora da cidade de Curitiba, PR.  

Após diversas reuniões e negociações entre CBE e CBC, ficaram finalmente definidas 

as regras e datas de “entrada” e de “saída” das pessoas (atletas e técnicos dos clubes 

vinculados ao CBC, árbitros e staff CBE) a fim de possibilitar a logística operacional do CBC 

quanto à aquisição das passagens aéreas, reserva das hospedagens e demais ações 

administrativas, até porque também são inéditas para o CBC as características peculiares deste 

grande evento.  

Abaixo as datas fixadas para entradas e saídas:  

4 DATAS DE ENTRADAS: 03, 06, 09 e 10 de outubro 

5 DATAS DE SAÍDAS: 06, 07, 09, 11 e 13 de outubro 

Tendo em vista o grau de complexidade operacional e, principalmente, tendo em vista 

que o sistema de solicitação de passagens e hospedagens do CBC não prevê a divisão em 

grupos de entradas e saídas, os Clubes (EPDs) vinculados ao CBC e a CBE deverão registrar os 

respectivos períodos no sistema (entradas e saídas) com a justificativa para cada pessoa 

(individualizada), conforme solicitação do CBC no seguinte sentido: Por que está entrando no 

dia X? Por que está saindo no dia Y? 

Ao mesmo tempo, o CBC solicita que seja encaminhada uma planilha à parte por e-

mail aos técnicos do CBC, separando os nomes das pessoas em grupos de entradas e de saídas 

coincidentes, para que, além do sistema, o CBC possa controlar esses fluxos. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Como reforço, a equipe de Brasília do CBC fará um comunicado alertando e 

orientando os Clubes e também à CBE acerca dessa dinâmica. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 Arno Périllier Schneider Ricardo Machado 
 Vice-Presidente Presidente 


