Senhores Presidentes de Federações e representantes de EPD
Solicito a Vossas Senhorias informar às entidades de prática esportiva o conteúdo desta NOTA OFICIAL, de
13 de novembro de 2007.
1. Recebi do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), às 1830 horas de 9 Nov (sexta-feira) a informação de que
deveria elaborar e apresentar até ontem de manhã, segunda-feira (12 Nov), um planejamento sucinto, no
valor de 400 mil reais, visando a preparação para a qualificação aos Jogos Olímpicos de Beijing – 2008.
A boa notícia deriva de esforços do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, do Excelentíssimo
Senhor Ministro dos Esportes e do Presidente do Comitê Olímpico, no sentido da melhor preparação dos
atletas brasileiros, em todos os esportes, visando a qualificação e participação nos próximos JO, dentro de
nossas possibilidades.
Abaixo está a cópia do e-mail, ontem enviado ao COB.
2. Hoje, o Presidente do COB realizou uma reunião de trabalho no Ministério dos Esportes e, no final da
tarde, esta Confederação recebeu uma convocação do Comitê para que participe de uma reunião de
trabalho com os técnicos do Ministério dos Esportes. Dias 19 e 20 de novembro, próximas segunda e terça.
A fim de “tratar do Planejamento detalhado das ações para o treinamento, preparação e para a classificação
aos Jogos Olímpicos, Pequim 2008, com recursos provenientes da Lei do Incentivo Fiscal.”
Em vista da relevância dos assuntos que serão tratados foi encarecida a presença do Presidente da CBE e
de representante técnico, munidos dos documentos pertinentes.
3. Embora não tenhamos recebido os planejamentos detalhados, solicitados há mais de um mês e meio,
devido às dificuldades de obtenção de informações indispensáveis e demais indefinições, encontradas
pelas entidades e pessoas diretamente interessadas, produziremos a documentação determinada.
4. Naturalmente, todo o levantamento das atividades e os custos de treinamento, competições, viagens,
alimentação, hospedagem, transporte terrestre, contratação de pessoal técnico, material, contatos nacionais
e internacionais, inscrições, convites, reservas diversas, efetivo de pessoal e outros detalhes deverão ser
produzidos.
Por outro lado, os atletas deverão ter condições de tempo para que possam participar das atividades,
conciliando-as com suas atividades particulares.
Evidentemente, o prazo é reduzido para coordenarmos os esforços e possibilidades das partes interessadas,
mesmo considerando que a CBE já possua o estudo de diferentes “Planos com as hipóteses de preparação
para qualificação aos Jogos Olímpicos” e já tenha estabelecido contatos preliminares.
5. O esforço das autoridades e dirigentes, acima nomeados, é sem precedentes na história do esporte
brasileiro. Faremos o melhor de nossos esforços para corresponder.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2007.
Arthur CRAMER
Presidente da CBE

De: Arthur Cramer [mailto:arthur.cramer@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 12 de novembro de 2007 14:19
Para: tovar@cob.org.br; peri@cob.org.br
Cc: 'gerly.santos'; GRACIANO Amorim (graciano.amorim@promon.com.br); ROBERTO Martins
(robertomartins.smu@pcrj.rj.gov.br); 'rogerherzer@uol.com.br'
Assunto: CBE - Plj Prep JO 2008
Prioridade: Alta

Planejamento das Preparações para a qualificação e para a participação nos Jogos
Olímpicos de Beijing 2008
Valores necessários:
Atividades /
modalidades
1- Inscrições na FIE
2- Sabre masculino
3 - Florete masculino

Valores
(Mil reais)
2,00
80,00
100,00

Efetivo de pessoal
10 a 16 pessoas (chefe equipe, técnicos, árbitros e atletas)
1 atleta e 1 técnico (sede em Roma)
3 ou 4 atletas, 1 técnico e 1 supervisor geral (sede em Budapeste /
Bucareste / Moscou)
1 ou 2 atletas e 1 técnico (sede Moscou)
1 atleta e 1 técnico (sede Moscou)
1 ou 2 atletas e 1 técnico (sede Paris / Roma / Moscou)
1 ou 2 atletas e 1 técnico (sede Moscou)

4 - Espada feminino
40,00
5- Sabre feminino
40,00
6- Espada masculino
39,00
7 - Florete feminino
39,00
8 - Torneio de
5 a 6 atletas, 5 técnicos, 1 árbitro, 1 chefe de equipe (Guadalajara –
qualificação da Zona
60,00
México)
da América
Observações:
1. A variação do efetivo de atletas depende da disponibilidade dos recursos.
2. O supervisor geral terá o encargo sobre todas as modalidades.
3. O Torneio de qualificação para a Zona da América está previsto entre 15 de abril e 5 de maio de 2008,
seguindo as normas da Federação Internacional de Esgrima.
4. O período de atividades começa em 1 de janeiro de 2008, ou mesmo antes se houver disponibilidade de
recursos. Retorno em março para a seletiva brasileira (quando for o caso se necessário), seguida da
seletiva da Zona da América
5. Os calendários de competições preparatórias englobam:
1º) As competições internacionais de categoria A do calendário oficial da FIE (em anexo e no site da FIE).
2º) As competições internacionais de Grandes Prêmios do calendário oficial da FIE (em anexo e no site da
FIE).
3º) As competições internacionais promovidas por Federações Nacionais
4º) As competições regionais promovidas por Federações Nacionais.
5º) Cada modalidade estará fazendo a preparação no exterior tendo como sede diferentes centro de
treinamento.
6º) A seletiva brasileira está prevista na última semana de março ou primeira de abril, de acordo com a
data que a CPE determinar para o Torneio de Qualificação da Zona da América.
6. O período de aclimatação na Ásia tem a previsão de inicio 3 semanas antes da Abertura dos Jogos.

