
 

 

Rio de Janeiro, RJ, 11 de julho de 2022. 
OF / CBE / PRES / Nº 2022.469. 
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE. 
Aos Senhores(as) Presidentes das Federações, à Comissão de Atletas, aos Responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs, Entidades de Prática Paradesportiva – EPPs, Vinculadas 
e Reconhecidas pela CBE. 
 
ASSUNTO: Cadastramento de Entidades de Prática Paradesportiva - EPPs 
 
Prezados (as) Senhores (as), 
 

De acordo com ofício em anexo, solicitamos a ajuda de todos os responsáveis por EPDs 
da Paraesgrima nessa importante solicitação do CBCP. 
 

O Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos - CBCP, iniciou no dia 27 de junho de 2022, o 
cadastro nacional de Entidades de Prática Paradesportiva (EPP’s). 
 

O cadastro servirá para registro e mapeamento de localização de EPP’s, além do seu 
desdobramento em uma Avaliação Nacional Diagnóstica visando identificar o perfil, as 
características, as modalidades e seus praticantes, bem como as necessidades para manutenção 
das atividades desenvolvidas pelas EPP’s. 
 

As informações colhidas com o Cadastro e a Avaliação Nacional Diagnóstica orientará o 
direcionamento de recursos geridos pelo CBCP em seus programas e projetos de apoio à 
manutenção de atividades de rendimento e a formação de atletas com deficiência, 
prioritariamente através das EPP’s. 
 
Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos 
 
Cadastro Nacional 
 
CBCP realiza cadastro nacional de entidades 
 
 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 ARNO SCHNEIDER RICARDO MACHADO 
 Vice-Presidente Presidente 

https://clubesparalimpicos.org.br/
https://clubesparalimpicos.org.br/cadastro-nacional/
https://clubesparalimpicos.org.br/cbcp-realiza-cadastro-nacional-de-entidades/


 

São Paulo, 6 de julho de 2022 
 
 
 
Á 
CBE - Confederação Brasileira de Esgrima 
Att. Sr. Ricardo Pacheco Machado 
 
Prezado(a) Senhor(a),  
 

O Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos - CBCP, reconhecido pela legislação 
Brasileira como integrante do Sistema Nacional do Desporto, iniciou no dia 27 de junho de 
2022, o cadastro nacional de Entidades de Prática Paradesportiva (EPP’s). 
 

O cadastro servirá para registro e mapeamento de localização de EPP’s, além do seu 
desdobramento em uma Avaliação Nacional Diagnóstica visando identificar o perfil, as 
características, as modalidades e seus praticantes, bem como as necessidades para manutenção 
das atividades desenvolvidas pelas EPP’s.  
 

As informações colhidas com o Cadastro e a Avaliação Nacional Diagnóstica orientará o 
direcionamento de recursos geridos pelo CBCP em seus programas e projetos de apoio à 
manutenção de atividades de rendimento e a formação de atletas com deficiência, 
prioritariamente através das EPP’s. 
 

Devido a importância do tema e para atingir o maior número de participantes nessa ação, 
solicitamos v. apoio para informar as EPP’s filiadas ou vinculadas a sua instituição, estimulando-
as a realizar o Cadastro e participar da Avaliação Nacional Diagnóstica.  

 
O acesso as informações de como realizar o Cadastro e participar da Avaliação Nacional 

Diagnóstica poderá ser obtida com acesso aos links abaixo. 
 
 Cadastro Nacional (clubesparalimpicos.org.br) 
 CBCP realiza cadastro nacional de entidades (clubesparalimpicos.org.br)   

 
Por fim, agradecemos e convidamos para acessar nosso site 

https://clubesparalimpicos.org.br, para que possam conhecer um pouco melhor da nossa 
história e objetivos.  
 
 
Atenciosamente, 
 

 

 
JOÃO BATISTA CARVALHO E SILVA 

Presidente 

 
SILENO SANTOS 
Vice-presidente 

 


