CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2014.
OF / CBE / PRES / Nº. 2014.494.
Do Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Aos Srs. Membros do Comitê Olímpico do Brasil – COB, Presidentes e integrantes das Confederações
co-irmãs, Federações, Clubes filiados, reconhecidos e convidados.
ASSUNTO: Celebração do Convênio entre a CBE e Centro de Capacitação Física do Exército.
Prezados Amigos,
Versa o expediente sobre a assinatura de Instrumento de Parceria, celebrado entre a Confederação
Brasileira de Esgrima - CBE e o Centro de Capacitação Física do Exército - CCFEx.
Informamos, com grande satisfação, que após vários anos de tratativas a CBE assinou no dia 8 de
agosto de 2014, com o CCFEx, o Acordo de Cooperação para uso do Centro de Excelência de Esgrima CEE, localizado nas instalações daquela tradicional organização militar com duração de 5(cinco) anos,
cujo texto em sua íntegra estará disponibilizado em nosso site oficial.
Para conhecimento, o Acordo de Cooperação é um instrumento celebrado entre Órgãos e
Entidades Públicas de qualquer esfera de governo, inclusive entre estes Órgãos e Entidades Privadas, com
vistas à consecução de objeto de interesse comum ou coincidente entre os partícipes por meio de mútua
cooperação, sem a transferência de recursos financeiros.
Tal iniciativa teve, originariamente, a visão e empenho pessoal de dois grandes ex-atletas
responsáveis pela planificação e execução do projeto original bem como a obtenção dos recursos públicos
para a construção do CEE, General de Exército Augusto Heleno, o ex-Presidente da CBE, Cel. Arthur
Teles Cramer Ribeiro e parceria incondicional do nosso Comitê Olímpico do Brasil - COB, na pessoa do
seu atual Presidente, Dr. Arthur Nuzman.
O Centro de Excelência de Esgrima, situado no Centro de Capacitação Física do Exército CCFEx e Fortaleza de São João, Urca, RJ, está dotado de material e equipamentos de excelência,
destinados aos treinamentos de alto rendimento da modalidade e disponível para toda comunidade, nossas
Federações e EPDs, vocacionado para o intercâmbio com os esgrimistas e Federações internacionais,
atletas militares esgrimistas do alto rendimento, onde se incluí os nossos pentatletas, bem como para a
realização de seminários e “camping training”.
Para celebrar o início desta parceria, agora oficial, a CBE, o CCFEx e a Federação Internacional
de esgrima – FIE, realizarão no período de 11 a 13 de outubro do corrente, um Seminário de Arbitragem
Internacional e prova de habilitação, objetivando qualificar árbitros de esgrima de todo o Continente
Americano, com vistas aos J.O. Rio 2016. Sem dúvidas, uma grande vitória para Esgrima Brasileira.
Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
Presidente da CBE
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