CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, RJ, 10 de maio de 2016.
OF / CBE / PRES / Nº 2016.428.
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Às Federações Estaduais e aos Senhores (as) Responsáveis pelas Entidades de Prática Desportiva – EPDs –
Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 - CONVOCAÇÃO.
Prezados (as) Senhores (as),
Após ultrapassadas todas as competições nacionais e internacionais previamente indicadas para o fim
específico de classificação e participação de atletas aos JO Rio 2016, finalmente está definida a equipe
brasileira.
Ainda em 2015, como é de conhecimento amplo, a CBE divulgou as suas metas para os JO Rio 2016,
dividindo-as em duas, a saber: quantitativa e qualitativa.
1) Meta quantitativa: a meta estabelecida foi a de 12 a 14 atletas olímpicos, considerando os atletas
e/ou equipes classificados por intermédio do ranking internacional, além das 8 vagas adicionais a
atletas que o Brasil dispõe em razão de ser o país anfitrião dos JO Rio 2016.
2) Meta qualitativa: a meta estabelecida foi a de 1 medalha olímpica, independentemente de sua cor.
Enfim, a primeira meta (quantitativa) foi atingida na íntegra, pois nossa delegação olímpica contará
com 13 atletas, acrescida, ainda, de 3 atletas reservas para as equipes de Florete Masculino, Espada Feminina
e Espada Masculina, respectivamente. Além disso, e por critérios também anteriormente estabelecidos pela
CBE, todas as três armas de nosso esporte (florete, espada e sabre), nos seus dois gêneros, estarão
representadas nos JO Rio 2016.
Portanto, e inicialmente, a CBE parabeniza não apenas aos atletas que participarão dos JO Rio 2016,
mas também a todos os atletas brasileiros pelo enorme empenho pessoal e crescimento técnico que
demonstraram durante todo este ciclo olímpico, fazendo com que a esgrima brasileira atingisse um maior e
mais qualificado reconhecimento internacional. Ao parabenizarmos os atletas, estendemos na mesma medida
as felicitações e os agradecimentos a todos os Mestres D´Armas, uma vez que são eles, ao fim e ao cabo, os
responsáveis diretos pela impulsão de seus pupilos ao estágio atual de nosso esporte nas suas diversas
categorias. Ainda, e não menos importante, enaltecemos e agradecemos o permanente apoio das EPDs sem
o qual não seria possível, igualmente, alcançar o patamar atual de nossos atletas. Por fim, merecem também
fundamental destaque e nossos agradecimentos as Federações Estaduais, uma vez que, no âmbito de suas
atribuições, alcançaram com excelência as suas próprias metas esportivas na difusão e no crescimento da
esgrima.
Enfim, a comunidade da esgrima brasileira está de parabéns: atingimos a primeira das metas traçadas,
além de termos batido, desde já, um grande recorde: pela primeira vez na história da esgrima brasileira, 5
atletas classificaram-se aos Jogos Olímpicos diretamente por intermédio do ranking internacional da FIE.
Além disso, e dentre esses mesmos atletas, de forma inédita, a equipe de Florete Masculino obteve o mérito
da classificação olímpica.
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Um capítulo à parte da recente história da esgrima brasileira:
Por dever de justiça, queremos enaltecer e muitíssimo agradecer a nossa patrocinadora oficial
PETROBRAS que vem, ano a ano, ombreando imprescindíveis apoios ao nosso esporte. A Petrobras foi
determinante neste ciclo olímpico, haja vista que a maioria de nossos atletas e equipes vinculadas a esse
patrocínio, acompanhados de seus treinadores, tiveram a oportunidade ímpar de percorrer os circuitos anuais
de competições internacionais da FIE. E tais apoios foram marcantes para a evolução do nosso esporte, bem
como para a conquista da nossa primeira meta. Não fossem apenas as participações nas competições
internacionais necessárias à classificação olímpica, todos os atletas e técnicos que estiveram e permanecem
até hoje vinculados ao patrocínio da Petrobras receberam e recebem Bolsa Auxílio e diversos outros
benefícios necessários as suas manutenções.
Portanto, o somatório de esforços oriundos de nossa patrocinadora Petrobras, como também do
Comitê Olímpico do Brasil, da Solidariedade Olímpica Internacional e da própria CBE, redundaram no
notório crescimento de qualidade da esgrima brasileira até porque, como é sabido, não se faz esporte de
rendimento sem o prévio e necessário suporte financeiro aliado a planejamentos adequados de médio e longo
prazo.
Segue abaixo a relação da equipe brasileira convocada aos JO Rio 2016:
FLORETE MASCULINO:
1) Guilherme Toldo
2) Henrique Marques
3) Ghislain Perrier
Reserva da equipe: Fernando Scavasin
Técnico: Alexandre Teixeira
ESPADA FEMININA:
1) Nathalie Moellhausen
2) Emese Takacs
3) Rayssa Costa
Reserva da equipe: Amanda Netto Simeão
Técnicos: Laura Flessel
ESPADA MASCULINA:
1) Nicolas Ferreira
2) Athos Schwantes
3) Guilherme Melaragno
Reserva da equipe: Alexandre Camargo
Técnico: Marcos Cardoso
FLORETE FEMININO:
1) Taís Rochel
2) Ana Beatriz Bulcão
Técnico: Alexandre Teixeira
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SABRE MASCULINO e SABRE FEMININO:
1) Renzo Agresta
2) Marta Baeza
Técnico: Alessandro Di Agostino
Chefe de Equipe: Ricardo Machado
A partir desta convocação oficial, a CBE passará a manter estreito contato com todos os acima
envolvidos a fim de difundir as diversas informações, bem como solicitar outras tantas necessidades.
Um a vez mais a CBE felicita a todos, bem como, e em particular, agradece o permanente apoio de
todas as instituições acima referidas que, em conjunto, propiciaram o atingimento de nossa primeira meta. A
partir de agora, vencida esta etapa, partiremos para o nosso foco principal, qual seja, o de marcar o nome da
esgrima brasileira através da conquista da tão sonhada medalha olímpica.
Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS

RICARDO MACHADO
Presidência CBE
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