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Presidência

- EQUIPE DE FLORETE MASCULINO CLASSIFICADA AOS JO RIO 2016 - UMA TRAJETORIA DE SUCESSO - UM FEITO INÉDITO PARA A ESGRIMA BRASILEIRA Após os excelentes e sucessivos resultados esportivos dos atletas Renzo
Agresta (sabre masculino) e Nathalie Moellhausen (espada feminina), colocando-os no
seleto grupo dos TOP 20 do mundo, chegou a vez da Equipe Brasileira de Florete
Masculino. Nesse último domingo, 07 de fevereiro, durante a Copa do Mundo de Bonn,
Alemanha, essa equipe se classificou aos Jogos Olímpicos Rio 2016 diretamente pelo
ranking internacional da FIE.
A equipe que conquistou a tão sonhada classificação olímpica, comandada
pelo Técnico Alexandre Teixeira, foi formada pelos seguintes atletas: Guilherme Toldo,
Ghislain Perrier, Henrique Marques e Fernando Scavazin. A todos eles as nossas
felicitações pela histórica conquista! Esse foi o primeiro grande passo, já que há um
sonho maior que nos espera nos JO Rio 2016.
Portanto, e atualmente, o Brasil é a segunda melhor equipe de florete
masculino do continente Pan Americano, ficando apenas atrás dos USA. Dentre as 8
equipes de florete masculino que participarão dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Brasil lá
estará por seus próprios e reconhecidos méritos.
A história da equipe de florete masculino não é tão recente e tampouco
contou sempre com os seus atuais integrantes. Muitos são os atletas e os ex-atletas que
foram também protagonistas dessa conquista inédita de agora, e a eles devemos sempre
lembrar e exaltar. Há alguns anos que esse time vem trilhando seu caminho e
conquistando passo a passo o respeito e o reconhecimento internacional. Diversas
formações foram selecionadas, renovações ocorreram e novos talentos foram
incorporados. Dessa forma, a equipe que hoje nos representa teve um caminho lastreado
em terreno fértil, além, é claro, dos seus evidentes méritos pessoais.
Antes mesmo de a CBE firmar com a Petrobras o contrato de patrocínio
ora em vigor, a equipe de florete masculino, com esforços financeiros próprios, algum
apoio de seus clubes e também da CBE, buscava o seu espaço e conquistava títulos.
Enfim, tempos difíceis em busca de um sonho possível, mas ainda distante. O
coroamento dessa trajetória deu-se finalmente agora, onde um conjunto de fatores
fizeram-se presentes: planejamento, investimento constante, perseverança e crença de
todos os envolvidos.
A partir do fundamental patrocínio da Petrobras, os atletas passaram a ter
para si um planejamento que os possibilitou participarem de todo o circuito mundial,
adquirindo experiência, confiança e maior qualificação. Além disso, passaram a ter Bolsa
Auxílio e outros benefícios contratuais, dando-lhes segurança para treinarem com maior
dedicação.
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Mas não apenas de atletas devemos lembrar e enaltecer. Ao lado deles
sempre houve e haverá um técnico formador e um comando técnico qualificado. Portanto,
também são vitoriosos todos os treinadores do Brasil que trabalham com muita qualidade
para o desenvolvimento de nosso esporte. Como forma de reconhecimento, e
representando todos os demais técnicos, parabenizamos o trabalho sério, experiente e
muito comprometido do Mestre D´Armas Alexandre Teixeira, técnico oficial dessa
equipe vitoriosa, e que esteve presente nos seus momentos mais importantes. Além dele,
e também com enorme importância, apontamos o trabalho qualificado do Mestre
D´Armas Miakotnykh Gennady que, em outras oportunidades, comandou a nossa
equipe e foi o técnico de alguns dos seus integrantes.
Por fim, devemos também agradecer o permanente trabalho das EPDs que
sempre estiveram sensíveis ao apoiarem os seus atletas. Dificilmente atingiríamos os
nossos objetivos e metas sem essa determinante parceria.
A CBE estabeleceu como meta audaciosa a de participarmos dos JO Rio
2016 com 12 a 14 atletas tendo em vista as 8 vagas que possuímos. Além disso, consta
em nossas metas a conquista de uma medalha olímpica, independentemente de sua cor.
E, dentro do cenário que hoje se apresenta a partir desta conquista inédita da equipe de
florete masculino, poderemos atingir o limite numérico da meta traçada e, quiçá,
ultrapassá-lo. Sem dúvida, a esgrima brasileira está de parabéns.

Brasília, DF, 08 de Fevereiro de 2016
Saudações,
GERLI DOS SANTOS
Presidente CBE
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