CBCf realiza cerimônia para repasse de recursos a
clube do Espírito Santo
Na quinta-feira, dia 7, acontece mais um evento de descentralização de recursos promovido pela
Confederação Brasileira de Clubes - CBCf. Desta vez, quem passa a contar com o aporte
financeiro descentralizado pelaa entidade para fomentar a formação de atletas é a Associação
Esportiva Siderúrgica de Tubarão - AEST, do município de Serra, no Espírito Santo. É a primeira
vez que um clube do estado passa a contar com esses recursos da CBCf, que repassará R$
437.905,99 oriundos dos concursos de prognósticos federais por conta da Lei 9.615/98. A Nova
Lei Pelé, como ficou conhecida, incluiu a CBCf como beneficiária de 0,5% do total da arrecadação
e colocou a entidade como responsável na gestão e repasse destes recursos para fins de
formação de atletas olímpicos e paraolímpicos nos clubes esportivos brasileiros, celeiro destes
talentos.
A AEST participou de Edital de Chamamento Interno de Projetos da CBC f nº 5 (chamada pública)
para o projeto “Sou + AEST” que beneficiará cerca de 180 atletas da natação olímpica por meio
da aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos.
Histórico recente
Este é o nono evento do gênero realizado pela CBC f e marca, simbolicamente, o início do
convênio. Clubes como o Flamengo (RJ), Paineiras do Morumby (SP), Santa Mônica Clube de
Campo (PR), Minas Tênis Clube (MG), Veleiros do Sul (RS), Fluminense (RJ), Vasco da Gama (RJ)
e Corinthians (SP) já realizaram cerimônias semelhantes por conta de seus projetos aprovados.
Até o momento foram lançados seis editais voltados à aquisição de materiais e equipamentos
esportivos, participação dos atletas em competições e à viabilização de equipe técnica e
multidisciplinar dos clubes, este último por um período de quatro anos, já cobrindo o próximo
ciclo olímpico.
“A meta inicial é tornar todos os clubes filiados à CBC f aptos a captar esses recursos. Na
sequência, a ampliação desse universo para que tenhamos cada vez mais clubes investindo na
formação de atletas olímpicos e paraolímpicos”, explica Fernando Manuel de Matos Cruz, vicepresidente de formação da CBCf.
O primeiro requisito para que um clube se enquadre para receber os recursos é a adequação de
seu estatuto e deve, necessariamente, estar em dia com os tributos públicos e ter ainda atuação
na formação de atletas.
Serviço
Assinatura de convênio entre a CBCf e a Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão
Data: 7 de julho, às 18h
Local: Rodovia ES 010, Km 8,5 - Manguinhos – 29.173-087 – Serra/ ES
RSVP: Luciana Fracalossi – (27) 9 9226-1006 – mkt@clubeaest.com.br
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