
 

Rua Mario de Andrade 48 sala 215   -   São Paulo, SP  -   CEP 01154-060       +551136667999     

CNPJ 65.036.329/000158   •   cbhp@cbhp.com.br    •     www.cbhp.com.br  •             Página 1 de 3 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2020 
 

Empresa de uniformes esportivos fecha parceria com CBHP 
 
Jaboticabal Uniformes Profissionais fixa parceria até 2023 os uniformes dos árbitros de hóquei tradicional 
 

A CBHP – Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação e a empresa Jaboticabal Uniformes 
Profissionais fecham parceria para entrega dos uniformes aos árbitros nacionais da modalidade Hóquei 
Tradicional. Ela será́ a responsável pelos uniformes em jogos oficiais, e caminhará junta até 2023. 

 
A empresa está no ramo desde 2008 e atua no mercado das áreas da saúde, segurança do trabalho, 

esportivo e corporativo. Com excelente material têxtil e diversidade no design, irá entregar aos árbitros 
nacionais do quadro, 1 kit contendo camiseta de viagem, camiseta e calça de arbitragem. Em breve nos 
campeonatos oficiais poderão conferir os modelos e a empresa está de portas abertas a todos os filiados 
para conhecerem seu catálogo de produtos. 

 
O árbitro internacional Danilo Lanfredi visitou a fábrica na cidade de Jaboticabal, no interior paulista 

e conversou com Eduardo Morete (Proprietário da Jaboticabal Uniformes Profissionais) sobre esta parceria 
e a escolha do material a serem entregues aos árbitros. 

 
Agradecemos mais esta parceria e caso outras empresas se interessem em celebrar parceria como 

esta, entre em contato no arbitralhoquei-sp@cbhp.com.br 
 

 
 
 
 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 

 
Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente 
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Legenda foto: Momento da celebração da parceria entre CBHP e JUP. Da esquerda para a direita: Danilo Lanfredi (Árbitro 
Internacional) e Eduardo Morete (Proprietário da Jaboticabal Uniformes Profissionais) 
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