
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 23 de julho de 2019. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2019.359. 
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/CBI – QUANTITATIVO DE ATLETAS E TÉCNICOS BENEFICIADOS POR EPD 

FILIADA AO CBC – MEMORANDO DE ENTENDIMENTO Nº 12/2019 – ME. 

Prezados(as) Senhores(as), 

Conforme já anteriormente divulgado através do OF/CBE/Presidência/Nº 2019.311, 

de 16 de junho de 2019, a CBE e o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, em parceria, 

estabeleceram recentemente as novas regras e condições dos Campeonatos Brasileiros 

Interclubes – CBI a serem realizados em outubro próximo na cidade de Curitiba, PR. 

A par dessa nova configuração estabelecida entre CBE e CBC, poderão participar 

dos Campeonatos Brasileiros Interclubes – CBI os atletas das EPDs filiadas ao CBC e também os 

atletas das EPDs não filiadas ao CBC. Portanto, os Campeonatos Brasileiros Interclubes das 

diversas categorias a serem realizados em outubro próximo serão os oficiais da CBE e pontuarão 

para o ranking nacional segundo as regras atuais. 

Para os clubes filiados ao CBC, esse Comitê custeará passagens aéreas e 

hospedagens para o seguinte quantitativo de pessoas: 

Atletas: 

- Até 60 (sessenta) atletas por clube filiado ao CBC, considerando o somatório de todas as 

categorias em disputa naqueles Campeonatos Brasileiros Interclubes; 

Técnicos: 

- Até 05 (cinco) técnicos por clube filiado ao CBC, considerando o somatório de todas as 

categorias em disputa naqueles Campeonatos Brasileiros Interclubes. 

Estamos certos de que essa nova parceria entre a CBE e o CBC impulsionará o 

nosso esporte e beneficiará um expressivo número de atletas, em especial os das categorias de 

base (infantil até juvenil). 

Para conhecimento e transparência, em especial às EPDs filiadas ao CBC, segue 

em anexo o MEMORANDO DE ENTENDIMENTO Nº 12/2019 – ME firmado recentemente entre a 

CBE e o CBC, onde se encontram diversas regras a serem seguidas por aquelas mesmas EPDs, 

as quais solicita-se desde logo a máxima atenção. 

Atenciosamente, 

 
 

Ricardo Machado 
Presidente 


















