Rio de Janeiro, RJ, 16 de junho de 2019.
OF / CBE / Presidência / Nº 2019.311
Do Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE
Aos Senhores(as) Presidentes das Federações, à Comissão de Atletas e aos Responsáveis pelas
Entidades de Prática Desportiva – EPDs – Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE
ASSUNTO: NOVA PARCERIA CBE – CBC – Campeonatos Brasileiros Interclubes

Prezados (as) Senhores (as),
Em recente reunião ocorrida entre a CBE e o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC,
esta Presidência ajustou uma nova parceria para a realização dos Campeonatos Brasileiros
Interclubes de Esgrima nas suas diversas categorias. As regras e quantitativo de pessoas
beneficiadas nesta nova parceria serão definidos durante o Congresso Nacional da
FENACLUBES/CBC, a ser realizado em Campinas, SP, entre os dias 20 a 23 de junho próximo.
Portanto, já a partir dos Campeonatos Brasileiros Interclubes de 2019 das diversas
categorias (outubro/19, Curitiba, PR) poderão participar os atletas dos clubes filiados ao CBC e
também os atletas dos clubes não filiados, sendo que as passagens aéreas e hospedagens de
atletas e técnicos dos clubes filiados ao CBC serão custeadas por esse Comitê. Estes eventos,
dessa forma, serão os Campeonatos Brasileiros oficiais da CBE e pontuarão para o ranking
nacional, segundo as regras atuais.
Esta foi uma ótima conquista para a esgrima brasileira através de nova parceria com
o CBC que tende a ser cada vez mais profícua e duradoura. Sendo assim, o evento esportivo que
estava previsto para ser realizado em Porto Alegre, RS no próximo semestre apenas com a
participação de atletas de EPDs vinculadas ao CBC está desde logo cancelado.
Além desta nova parceria, o CBC informa que está oferecendo desconto de 50%
(cinquenta por cento) nas mensalidades para aquelas entidades ou associações esportivas sem
fins lucrativos que sejam monoesportivas ou que optem apenas pela esgrima junto ao CBC,
desde que vinculadas à CBE.
Atenciosamente,

Ricardo Machado
Presidente

