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COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
SECRETARIA ESTADUAL DE PERNAMBUCO
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À Direção Nacional e à Assembléia de Sócios do Colégio Brasileiro de C\~nci~s~~~
Esporte

CARTA DE INTENÇÃO

Como é do conhecimento de todos, desde 2001, por ocasião do XII CONB

vem sendo anunciado o desejo de que o evento volte a se realizar no Nordeste do
Brasil.

Há alguns meses, no processo de organização do IV Congresso Pernambucano

de Ciências do Esporte (CONPECE), a Secretaria do CBCE em Pernambuco

retomou a discussão dessa possibilidade, inclusive com consultas e promessas de

apoios institucionais. Por razões diversas, não foi possível avançar para a

necessária formalização de tais apoios e a elaboração de um projeto que

consolidasse a candidatura de maneira definitiva.

No transcorrer deste XIV CONBRACE a Secretaria de Pernambuco realizou

reunião com os sócios a ela vinculados presentes no evento, contando, também,

com a representação de outras secretarias e comissões provisórias da região.

Como resultado das reflexões e ponderações ali desenvolvidas, a Secretaria de

Pernambuco decidiu se dirigir à Direção Nacional do CBCE e à Assembléia de

Sócios para:

1. Declarar sua intenção de sediar em Recife-PE, em 2007, o XV Congresso

Brasileiro de Ciências do Esporte e o 11 Congresso Internacional de Ciências do

Esporte.
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2. Solicitar prazo até o dia 30 de novembro de 2005 para entrega ~Q·etq~)
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básico com as respectivas cartas institucionais de apoio à realizalf:~q.lliq(j;:"!-~
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evento, estabelecendo, até o final deste XIV CONBRACE, conjuntameriIêJi0h-6:
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a DN-CBCE, uma agenda de trabalho com vistas à consolidação da proRPsta:~i:(ªt--, I 'r!l' 1'''1
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oficialização da sede junto à comunidade da área. C:l f~'::: l~
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É na esteira de um trabalho ininterrupto na Secretaria de Pernambuco, desd o

ano de 1997, do enorme esforço de qualificação e produção de toda uma reg

não atendida por programa de pós-graduação na área de educação física

sabedores da importância simbólica de sediar um novo CONBRACE, 20

após o histórico congresso de 1987, que assumimos publicamente o compromisso

de buscar cumprir as exigências e os prazos definidos, com a responsabilidade de

comunicar oficialmente eventual desistência, caso a candidatura não venha a se

viabilizar.

Secretaria Estadual do CBCE/PE


