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COMUNICADO ÀS FEDERAÇÕES FILIADAS
Prezado Senhor,
Prezada Senhora,

Como é de conhecimento de todos, a crise econômica que passa o país e das dificuldades
encontradas pelo desporto nacional em manter seus patrocínios. Foi anunciada pelos Correios
uma redução de 80% dos recursos para nossa entidade.
Porém, considerando o trabalho executado pelas Federações, a CBHb conseguiu junto aos
Correios a aprovação do Projeto para as categorias de base, auxiliando sobremaneira na
manutenção da modalidade em todo o país
O projeto propõe o desenvolvimento de ações, através de acampamentos regionais e nacionais
nas categorias infantil, cadete e juvenil nos naipes masculino e feminino e treinamentos nas
categorias infantil e cadete nos naipes masculino e feminino, devendo ser realizado nos anos de
2.017 e 2.018, tendo como tema.
“ Trabalhar o presente para construir o futuro”.
Não havendo tempo hábil para realizar os Acampamentos Regionais em todas as federações
filiadas em um só ano, planejou-se dividir em dois grupos:
- 2.017 serão realizadas em 13 federações:
(AC/AL/AM/DF/GO/MA/RN/RS/SC/SE/PA/PB/PI),
- 2.018 serão realizadas em 14 federações
(AP/BA/CE/ES/MG/MS/MT/PE/PR/RJ/RO/RR/SP/TO).
Os acampamentos regionais, serão realizados entre os meses de abril à agosto, sendo que os
acampamentos nacionais e treinamentos, realizados nos anos de 2.017 e 2.018 serão nos meses de
agosto à dezembro do ano correspondente.

Acampamento Regional:

As categorias infantil e cadete serão unificadas formando uma só categoria nos naipes
masculino e feminino, ficando a juvenil em categoria única divididas pelos naipes.
Estas fases serão realizadas aos finais de semana, com duração de 3 (três) dias (sexta/sábado e
domingo), devendo ter um mínimo de 16 horas de atividades e um máximo de 20 horas,
conforme acertado com as federações promotoras da etapa.
Serão observados os 35 melhores atletas (cinco por posição), nas categorias Infantil, Cadete e
Juvenil, além de técnicos previamente selecionados pelas Federações e indicados através de sua
ficha de inscrição que deverá ser encaminhada à CBHb para compor o arquivo de sua categoria
e naipe
Os atletas selecionados nas Etapas Regionais serão avaliados pela Comissão Técnica dos
acampamentos e alguns deles serão convidados a participarem do Acampamento Nacional em
sua categoria e naipe.
Caberá a Confederação Brasileira de Handebol - CBHb, a responsabilidade pelo deslocamento
ao local do evento dos professores ministrantes do evento e consequente seu retorno, cabendo
à Federação promotora realizar seu translado interno, hospedagem e alimentação durante sua
estadia.
Todos os acampamentos serão acompanhados e ministrados por profissionais capacitados nos
acampamentos nacionais realizados em anos anteriores e das Comissões Técnicas das Seleções
Brasileiras, indicados pela CBHb.
Nesta etapa, a CBHb irá repassar como ajuda de custo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a
cada Federação Estadual para apoio a realização das atividades, sendo que cada Federação
realizará 4 etapas (Infantil/Cadete Masculino - Infantil/Cadete Feminino – Juvenil Masculino –
Juvenil Feminino) e, portanto, será repassado o valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e
cinquenta reais) por etapa.
A Federação Estadual encarregará da hospedagem, transporte interno e alimentação do grupo
de profissionais da Confederação Brasileira de Handebol, que ministrará as atividades, caso
necessário, dos atletas participantes.
Acampamento Nacional:
Serão realizados seis Acampamentos Nacionais por ano, sendo um de cada categoria e naipe.
Os atletas selecionados em cada etapa das fases regionais, serão avaliados pelos técnicos
responsáveis pelo acampamento Nacional de sua categoria e naipe
Cada Acampamento Nacional será realizado com 66 atletas escolhidos nos Acampamentos
Regionais, Jogos da Juventude, Jogos Escolares, Olimpíadas Escolares e nos Campeonatos
Estaduais e Brasileiros.
As atividades serão realizadas durante dez dias, e acompanhadas por uma equipe
multidisciplinar composta por técnicos, auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos.
Para os Acampamentos Nacionais, dez treinadores, seis árbitros e quatro fisioterapeutas de
diferentes partes do Brasil serão selecionados a participar dos trabalhos.

As atividades serão desenvolvidas no Centro Nacional de Desenvolvimento do Handebol, em São
Bernardo do Campo (SP) e/ ou SESI/Blumenau.
Nesta etapa será feito um convite aos atletas selecionados, cabendo a eles aceitar ou não,
tendo em vista que a CBHb proporcionará a estes atletas o translado de chegada e retorno ao
local do evento, (aeroporto e ou rodoviária). Fornecerá também alojamento e alimentação
durante os dez (10) dias de atividades, sendo que caberá ao atleta arcar com o ônus de seu
deslocamento, de ida e retorno, até o local do evento.
Fase de Treinamento:
Serão convocados para uma fase de treinamento os vinte atletas das categorias infantis e
cadetes de cada naipe selecionados nos Acampamentos Nacionais.
As atividades serão realizadas durante dez dias, e acompanhadas por uma equipe
multidisciplinar composta por técnicos, auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos.
Serão convocados também, treinadores, árbitros e fisioterapeuta de diferentes partes do Brasil
que serão selecionados e convidados a participar dos trabalhos.
Nesta fase os atletas serão convocados e, portanto, cabe a Confederação Brasileira de
Handebol arcar com o ônus de toda a operação.

Atenciosamente,

Roberto Negrão Roberti
CBHb

