CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2013.
OF / CBE / PRES / Nº 2013.554.
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Às Federações Estaduais e aos Senhores (as) Responsáveis pelas Entidades de Prática Desportiva –
EPDs – Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: PATROCINIO PETROBRAS 2014.
Prezados (as) Senhores (as),
A CBE, em recente reunião com a sua patrocinadora Petrobras, foi informada de que o projeto
intitulado Esgrima Plataforma 2016 será alterado significativamente para o período de 2014 - 2016,
tendo em vista que os recursos financeiros (verba incentivada) não mais serão oriundos da Lei de
Incentivo ao Esporte, mas sim de recursos diretos da própria empresa.
A Confederação está finalizando a proposta para análise da Petrobras a fim de ser firmado o
novo contrato de patrocínio em apoio às ações técnicas e administrativas ora em andamento,
objetivando a preparação de sua equipe principal para os Jogos Olímpicos Rio 2016/ano 2014.
Uma das alterações já definidas pela Petrobras será a desvinculação do Instituto Passe de
Mágica – IPM dos profissionais e atletas patrocinados, ficando esses vinculados diretamente à CBE
e, ainda, sob um novo formato de contratação que está sendo estudado e, oportunamente, informado
para o público-alvo interessado.
Tão logo tenhamos a aprovação do novo Projeto pela patrocinadora Petrobras entraremos em
contato com todos os envolvidos para divulgação do acordado, bem como sobre as ações necessárias
decorrentes.
Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS

RICARDO MACHADO
Presidência CBE
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