Rio de Janeiro, RJ, 3 de dezembro de 2018.
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.493.
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis pelas
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: RETOMADA DA PARCERIA ENTRE CBE E CBC.
Prezados(as) Senhores(as),
Através de convite do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, o Presidente da CBE,
Ricardo Machado, participou do IV Seminário Nacional de Formação Esportiva realizado
nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na cidade de Indaiatuba, SP. Referido Seminário
buscou a retomada dos relacionamentos e parcerias entre as Entidades Nacionais de
Administração do Desporto e o CBC, bem como as definições quanto aos calendários das
competições nacionais de formação esportiva para os anos 2019 e 2020.
Tendo em vista as recentes alterações na legislação esportiva, os campeonatos a
serem realizados em parceria entre as diversas Confederações (Entidades Nacionais de
Administração do Desporto) e o CBC somente poderão contar com a presença de atletas de
EPDs vinculadas ao CBC. Por outro lado, e por exigência da CBE para a continuidade dessa
parceria, referidos campeonatos não computarão pontos ao ranking nacional.
Ficou estabelecido também entre a CBE e o CBC que haverá duas competições
por ano, sendo uma em cada semestre distribuídas entre o Clube Atlético Paulistano - CAP
e o Grêmio Náutico União - GNU que prontamente se ofereceram para sediar tais eventos.
Avançando nas tratativas, a CBE propôs, e foi aceito pelo CBC, o ingresso da
Esgrima em Cadeira de Rodas nessa parceria entre as entidades. Desta forma, os
Campeonatos Brasileiros Interclubes de Esgrima em Cadeira de Rodas dos anos de 2019 e
2020 serão parcialmente custeados pelo CBC através de passagens aéreas e hospedagem
aos atletas, técnicos, árbitros e staff CBE, e demais despesas tais como a alimentação e o
transporte interno serão custeados pela CBE através do orçamento LAP/CPB, sem a
obrigação de serem atletas de EPDs vinculadas ao CBC.
Sem dúvida uma grande notícia para a CBE e particularmente para Esgrima em
Cadeira de Rodas que, pela primeira vez, ingressa na parceria CBE – CBC, obtendo todos
aqueles apoios mencionados para os anos de 2019 e 2020.
A ata da reunião havida entre CBE e CBC, bem como o detalhamento do plano de
trabalho seguem em anexo ao presente ofício.
Atenciosamente,

Arno Périllier Schneider
Vice-Presidente

Ricardo Machado
Presidente

