CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

MISSÃO JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016
Prezados atletas e oficiais,
Estamos dando continuidade à corrida olímpica. O Comitê Olímpico do Brasil - COB, em
comunhão de esforços com as Confederações dos esportes olímpicos brasileiros, está em adiantado
processo de organização para que, com a antecedência necessária, possamos obter todas as informações
exigidas para a participação de atletas nos Jogos Olímpicos RIO 2016.
A primeira delas é a inclusão dos nomes dos atletas e dos oficiais na LISTA LARGA do COB.
A inclusão dos seus nomes nessa lista larga coloca-os em condições formais, e no prazo estabelecido,
de participarem dos JO Rio 2016.
Conforme as regras definidas pelo COB, o atleta ou o oficial que não estiver incluído nesta
LISTA LARGA, bem como não tiver encaminhado toda a documentação e informações exigidas no
prazo indicado, não poderá participar dos JO Rio 2016. Portanto, é fundamental que todos vocês
atentem para os prazos aqui definidos, bem como respondam as questões abaixo e, por fim,
encaminhem a documentação abaixo indicada.
Evidentemente que a LISTA LARGA não é a lista definitiva dos atletas que participarão dos
JO Rio 2016, embora seja obrigatória por determinação do COB.
ALGUMAS INFORMAÇÕES:
1) Entrada e saída da Vila Olímpica: neste momento estamos em análise quanto à melhor data para
entrarmos na Vila Olímpica, considerando o início das provas individuais e a necessidade de fazermos
uma adaptação prévia. A saída da Vila Olímpica está prevista para o dia 15 de agosto para toda a nossa
delegação.
2) Cerimônia de Abertura dos JO Rio 2016: a Cerimônia de Abertura dos JO RIO 2016 ocorrerá no
dia 05 de agosto, e somente poderão dela participar os atletas que não estiverem em competição no dia
06 de agosto. Para os demais atletas que não forem competir do dia 06 de agosto, a participação naquela
cerimônia estará condicionada à análise de sua conveniência pela comissão técnica da CBE (chefe de
equipe e técnicos).
3) Local de treinamento da delegação brasileira: a partir da entrada na Vila Olímpica até o final de
nossa participação treinaremos em local que está sendo organizado pelo COB. Esses treinamentos
ocorrerão na Ilha da Pompeba, local da futura sede do COB. A Ilha da Pompeba é muito próxima da
Vila Olímpica (cerca de 2 km), e teremos transporte oficial diário em horários a serem posteriormente
definidos pela comissão técnica. Nesse local há um ginásio onde deverão ser montadas 8 pistas para o
nosso treinamento, além de termos a liberdade de convidar atletas de outras delegações para juntos
treinarmos conforme os nossos interesses. Treinaremos também no ginásio onde serão disputadas as
competições de esgrima (Arena Carioca 3).
4) Cerimônia de Encerramento dos JO Rio 2016: a Cerimônia de Encerramento do JO Rio 2016
será no dia 21 de agosto, e dela somente poderão participar aqueles atletas que não participarem da
Cerimônia de Abertura. O COB está analisando a possibilidade de trazer esses atletas ao RJ para que
possam também vivenciar tal experiência.
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5) Formulário de Elegibilidade: o formulário em anexo deve ser preenchido e assinado por você, e
encaminhado pelos correios à CBE até a data acima referida. Lembramos que o COB somente aceitará
esse formulário em seu formato físico e original.
6) Uniformes COB: em data próxima a CBE encaminhará a todos uma planilha dos uniformes que
serão fornecidos pelo COB. Nesta planilha cada um de vocês indicará a numeração ou tamanho das
diversas peças constantes no rol dos uniformes. A entrega das malas contendo os uniformes será
realizada na Escola de Educação Física do Exército – EsEFEx tão logo de chegada de nossa delegação
ao Rio de Janeiro.
7) A Vila Olímpica: os esportes brasileiros, em sua maioria, ficarão hospedados no prédio 30 da Vila
Olímpica. Os apartamentos desse prédio são de 4 dormitórios (2 pessoas por quarto), todos com suíte,
ampla sala, cozinha, avarandado e área de serviço. Haverá ar condicionado em todos os quartos e não
haverá TV no apartamento, uma vez que o COB está montando uma área de convivência no mezanino
deste prédio onde haverá TVs disponíveis 24 horas por dia. Todos os apartamentos terão sinal de
internet.
QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO ATÉ O DIA 15 DE MARÇO:
1) De qual cidade você viajará para o Rio de Janeiro a fim de participar dos JO Rio 2016? (motivo:
aquisição de passagem aérea pelo COB);
2) Para qual cidade você retornará do RJ após a sua participação nos JO Rio 2016? (motivo:
aquisição de passagem aérea pelo COB);
3) Se você está com alguma lesão ou problema de saúde neste momento, solicitamos informações,
tais como: tipo e gravidade da lesão, tratamento que está sendo feito, medicação que está
utilizando (nome comercial e genérico) e demais informações que entender necessárias.
Motivo: o COB disponibilizará para as delegações brasileiras na Vila Olímpica um completo
departamento médico, fisioterápico e nutricional, e a sua informação é muito importante para
fins de preparação de seu atendimento acaso necessário;
4) Informar se você está realizando algum tratamento psicológico nesse momento. Motivo: o COB
poderá, se for conveniente para você, agendar atendimento psicológico durante a sua estada na
Vila Olímpica.
DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS À CBE ATÉ O DIA 15 DE MARÇO:
- cópia do RG frente e verso (por email escaneado);
- cópia do passaporte (por email escaneado);
- Formulário de Elegibilidade (por correios somente físico e original)
- foto 5 x 7 (590 x 830 pixels) – de frente, fundo branco e sem sorrir (por email)
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USO DE SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS - DOPING:
LEMBREM-SE: cada um de vocês, atletas, a qualquer tempo, está sujeito a exame anti-doping em
competição ou fora de competição. Estes exames poderão ser solicitados pela WADA (agência
internacional), pela ABCD (agência nacional), pelo COB e/ou pela CBE. Portanto, tenham em mente
que só devem usar substâncias que não estejam incluídas na lista das proibidas e, SEMPRE,
previamente receitadas (medicamento) pelo seu médico de confiança. Acaso necessitem de
atendimento em clínica médica ou hospital, informem com clareza ao médico que os atenderem que
vocês são atletas e que estão sujeitos ao exame anti-doping. Um simples medicamento para dor de
cabeça ou resfriado, por exemplo, comprado sem receituário médico, poderá conter substâncias
proibidas que serão facilmente identificadas em exame anti-doping. Não permitam que esses equívocos
coloquem por terra todos os seus esforços e sonhos olímpicos.

Atenciosamente,

Ricardo Machado
Chefe de Equipe – JO Rio 2016
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