
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 19 de dezembro de 2019. 
OF / CBE / PRES / Nº 2019.679. 
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE. 
Aos(a) Senhores(a) Presidentes das Federações, à Comissão de Atletas e aos Responsáveis 
pelas Entidades de Prática Desportiva – EPDs – Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas. 
 
ASSUNTO: AMPLIAÇÃO DA PARCERIA CBE X CBC PARA 2020. 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 

Ao nos aproximarmos do final de 2019, uma nova conquista foi atingida em 
benefício da esgrima brasileira. Em recente tratativa com o Comitê Brasileiro de Clubes - 
CBC, firmamos uma significativa ampliação de nossa parceria para 2020. 
 

Como já é do conhecimento de nossa comunidade, alteramos a nomenclatura 
dos nossos eventos nacionais. Assim, o calendário anual de competições da CBE foi dividido 
em ETAPAS de um único CIRCUITO e esse foi denominado de CIRCUITO BRASILEIRO 
INTERCLUBES DE ESGRIMA, sendo o Campeonato Brasileiro uma das etapas desse 
mesmo circuito. 
 

Nesta nova concepção, a propósito, alguns projetos de marketing estão sendo 
estudados a fim de darmos maior visibilidade e um melhor suporte comercial/apoios a cada 
uma das categorias dentro do Circuito Brasileiro. 

 
Portanto, ao apresentarmos ao CBC a nossa proposta de parceria para 2020, 

esta nova concepção foi muito bem compreendida e aceita; assim, todas as categorias foram 
contempladas para o próximo ano em diversas das etapas programadas do Circuito Brasileiro. 
Seguem abaixo as 5 Etapas do Circuito Brasileiro a serem apoiadas pelo CBC em parceria 
com a CBE: 
 
1) 1ª Etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Cadete e Adulto – 07 a 10 de maio 2020 – 

Grêmio Náutico União, Porto Alegre, RS; 
 

2) 2ª Etapa do Circuito Brasileiro Interclubes de Esgrima em Cadeira de Rodas – 07 a 09 de 
agosto de 2020 – Curitiba, PR (local ainda em análise); 
 

3) 4ª Etapa do Circuito Brasileiro Interclubes – Categoria Adulto – 11 a 13 de setembro 2020 – 
Belo Horizonte, MG (local ainda em análise); 
 

4) Campeonatos Brasileiros Interclubes – Categorias Cadete, Juvenil e Adulto e Campeonatos 
Brasileiros Interclubes de Esgrima em Cadeira de Rodas – 08 a 13 de outubro de 2020 – 
Centro de Treinamento do CPB - São Paulo, SP; 
 

5) Campeonatos Brasileiros Interclubes – Categorias Infantil e Pré-Cadete – 05 a 08 de 
novembro 2020 – Curitiba, PR (local ainda em análise). 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Estamos certos de que nada se constrói de forma isolada. Não é por outro 

motivo que buscamos permanentes parcerias que possam trazer benefícios à esgrima 
brasileira. E o CBC, com a mais absoluta certeza, vem se mostrando um parceiro de grande 
relevância não apenas para os diversos clubes a ele vinculados, mas também para muitas 
das Confederações de Administração do Desporto Olímpico. 
 

Parabéns, CBC, pela excelência e ineditismo das suas ações em benefício do 
desporto brasileiro. Obrigado, CBC pelo suporte aos nossos propósitos. Somos todos 
vitoriosos por esta nova e promissora parceria. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

RICARDO MACHADO 
Presidente da CBE 


