Rio de Janeiro, 27 de junho de 2019
Ofício 892/2019 - PW/ac
Ilustríssimo Senhor
Ricardo Pacheco Machado
Presidente
Confederação Brasileira de Esgrima
Rio de Janeiro - RJ
Ref.: Resposta à Solicitação de Recurso Extraordinário Time Brasil – Ofício: CBE/PRES/2019.293
Prezado Senhor,
Como já é de conhecimento de V. Sa, o Comitê Olímpico do Brasil disponibilizou para 2019, o montante
total de R$ 3.000.000,00 (três milhões) em recursos extraordinários do Time Brasil Alto Rendimento
para os projetos apresentados pelas Confederações, a serem executados no segundo semestre do ano
corrente.
As solicitações encaminhadas por 27 Confederações Brasileiras, totalizaram 83 projetos com o valor
total de R$ 13.876.271,52. Todos os projetos foram analisados pela Diretoria do COB priorizando os
objetivos estratégicos da área de Alto Rendimento deste Comitê:
✓

Participar de finais e conquistar medalhas em Tóquio 2020

✓

Participar de finais e conquistar medalhas em Campeonatos Mundiais adultos (provas Olímpicas)

✓

Classificar atletas para Tóquio 2020

✓

Conquistar medalhas no Jogos Pan-americanos Lima 2019

Entendendo a importância dos projetos esportivos apresentados, a Presidência e Diretoria do COB
aprovaram o aumento do recurso extraordinário Time Brasil a ser aplicado nas modalidades para o
segundo semestre, atingindo o valor de R$ 7.928.820,00, beneficiando assim um maior número de
projetos que atendem aos objetivos estratégicos acima mencionados.
Diante do acima exposto, o Comitê Olímpico do Brasil vem por meio deste comunicar a decisão para os
projetos solicitados abaixo:

➢

➢

➢

➢

Projeto: COPA DO MUNDO ESPADA EQUIPE FEMININA - Tallin
•

Valor Solicitado: R$ 27.000,00

•

Valor Aprovado: R$ 27.000,00

•

Tipo de Recurso: Extraordinário

•

Forma de Execução: Confederação

•

Decisão do COB: Aprovado

Projeto: COPA DO MUNDO FLORETE MASCULINO - Toquio
•

Valor Solicitado: R$ 70.000,00

•

Valor Aprovado: R$ 70.000,00

•

Tipo de Recurso: Extraordinário

•

Forma de Execução: Confederação

•

Decisão do COB: Aprovado

Projeto: COPA DO MUNDO FLORETE FEMININO - Alger
•

Valor Solicitado: R$ 53.000,00

•

Valor Aprovado: R$ 53.000,00

•

Tipo de Recurso: Extraordinário

•

Forma de Execução: Confederação

•

Decisão do COB: Aprovado

Projeto: COPA DO MUNDO FLORETE FEMININO - Saint Maur
•

Valor Solicitado: R$ 53.000,00

•

Valor Aprovado: R$ 53.000,00

•

Tipo de Recurso: Extraordinário

•

Forma de Execução: Confederação

•

Decisão do COB: Aprovado

O COB analisou a demanda e avaliou que a solicitação cumpre os requisitos para a concessão de
recursos extraordinários, quais sejam, que:
•

Projeto de caráter essencialmente esportivo, voltado para o alto rendimento;

•

O objetivo seja contribuir para a melhoria dos resultados esportivos;

•

Haja disponibilidade financeira e não haja recurso excedente do plano de trabalho original

da Confederação capaz de suprir tal demanda;
•

Projeto aguardava recursos no plano de trabalho inicial da Confederação, ou não era

possível prever a despesa no momento da elaboração do plano original;
•

A demanda maximizará a possibilidade de alcance das metas eleitas no Planejamento

Estratégico de Aplicação de Recursos do COB;
•

Observou-se na avaliação do projeto que foram apresentados:
a) Objetivos claros que permitem um controle direto dos resultados esportivos;
b) Foco na preparação e aumento de potencial de conquista de vagas para os Jogos Olímpicos
2020;
c) Foco na preparação e aumento no potencial de conquista de melhores resultados em
Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos.

A execução dos projetos, ainda que aprovados, fica condicionada à manutenção da condição de entidade
apta a receber recursos públicos pelo COB, conforme controle interno.
A gestora Andrea Leibovitch está ao dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Saudações Olímpicas,

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente

