
 

 
 

Rio de Janeiro, 7 de março de 2023 
OF / CBE / Presidência / Nº 2023.255 
Da: Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE  
Para: Federações Estaduais, Comissão de Atletas e aos senhores(as) responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE 
 
ASSUNTO: CADASTRAMENTO DOS CLUBES ASPIRANTES JUNTO AO CBC: NOVA 

CATEGORIA DE CLUBES A SEREM INTEGRADOS AO CBC EM PARCERIA 
COM A CBE 

 
 
Prezados(as) Senhores(as),  
 

O Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, em parceria com a Confederação Brasileira de 
Esgrima – CBE, ofertou mais benefícios a partir da criação da categoria CLUBES ASPIRANTES 
àqueles clubes sem fins lucrativos que se cadastrarem junto ao CBC até 31 de março deste ano 
de 2023, de acordo com o vídeo explicativo https://youtu.be/iBPnGRVRotY. 
 

Cabe esclarecer que a adesão (cadastramento) ao Comitê Brasileiro de Clubes - CBC 
como Clube Aspirante dar-se-á sem quaisquer pagamentos de mensalidades ou 
contribuição associativa, de acordo com as regras divulgadas pelo próprio Comitê, ou seja, 
basta o cadastramento junto ao CBC para que o clube inicie a gozar dos benefícios. 
 

Sendo assim, a CBE orienta fortemente aos clubes sem fins lucrativos que ainda não 
estejam integrados e/ou cadastrados ao CBC, que promovam os seus cadastramentos através da 
Campanha do CLUBE ASPIRANTE. 
 
Vejam as vantagens aos novos CLUBES ASPIRANTES:  
 
I – 100% das passagens aéreas para atletas e membros da Comissão Técnica para 01 (hum) CBI 
apoiado pelo CBC, da categoria principal, conforme quantitativo definido no Plano de Trabalho, 
no gênero feminino e masculino; 
 
II – 04 (quatro) passagens, sendo 3 (três) para atletas e 1 (hum) para Comissão Técnica ou 4 
(quatro) atletas em outro CBI do Plano de Trabalho a escolha do Clube Aspirante, no gênero 
feminino e masculino; 
 
III – Terá direito a 2 (duas) vagas para o Fórum Nacional de Formação Esportiva, com 2 (duas) 
passagens aéreas, alimentação e hospedagem para a participação no evento e, 
 
IV – Terá direito a 1 (uma) vaga totalmente gratuita em um dos Cursos de Extensão da 
UNICAMP, realizados em parceria com o CBC. 
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Para se integrar ao Programa de Formação de Atletas, os Clubes devem se cadastrar 
até 31/03/2023 pela plataforma Comitê Digital do CBC, na categoria de Clube Aspirante. 
Conforme as regras do CBC, essa categoria inicial será isenta da contribuição associativa, ou seja, 
não terá custo algum e só precisará realizar o seu cadastro junto ao CBC para passar a se 
beneficiar do Programa de Formação de Atletas. Aos Clubes caberá a inserção do Selo de 
Formação do CBC no uniforme dos atletas. 
 

Por outro lado, para a permanência da parceria CBC X CBE, por regulamento do 
CBC, conforme sua circular nº 007-2023, para que a modalidade esportiva tenha incentivo do 
Comitê Brasileiro de Clubes no que se refere à participação nas etapas dos Campeonatos 
Brasileiros Interclubes – CBI do ano de 2023, os Clubes elegíveis para recebimento dos benefícios 
citados anteriormente (associações civis sem fins lucrativos vinculadas à CBE) deverão estar 
obrigatoriamente cadastrados na plataforma "Comitê Digital" do CBC, minimamente como 
Clube Aspirante. Caso algum clube não se vincule, a modalidade esportiva perderá o 
investimento da parceria. 
 

O canal de atendimento do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC disponibilizado para 
os esclarecimentos que porventura se façam necessários é o endereço eletrônico: 
elisiario.palermo@cbclubes.org.br e emerson.appel@cbclubes.org.br. Fone: (19) 3514-6840. 
 

A plataforma de cadastro estar disponível no link logo abaixo: 
https://plataforma.cbclubes.org.br/plataforma/idc_v2/Paginas/comoFazerParte.php 
 

Atenciosamente, 

 
 
 
 ARNO SCHNEIDER RICARDO MACHADO 
 Vice-Presidente Presidente 
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