CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, RJ, 24 de fevereiro de 2017.
OF / CBE / PRES / Nº 2017.037.
Do Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Aos Senhores (as) Responsáveis pelas Entidades de Prática Desportiva – EPDs – Filiadas, Vinculadas
e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: Indicação ao Curso de Treinador de Espada da Confederação Pan-Americana de
Esgrima – CPE.
Prezados (as) Senhores (as),
1. Abaixo informamos os critérios adotados e o nome do indicado pela CBE à CPE do candidato
brasileiro ao Curso de Treinador de Espada, que será realizado na cidade de San Salvador, no
período de 14 a 29 de maio de 2017.
2. A CBE optou por profissional que está na ativa e que precisa dessa formação, tendo em vista
que não é Mestre D´Armas e que já desenvolve um trabalho relevante em especial com a
iniciação da esgrima. Este é o mesmo critério adotado anteriormente para Cursos similares e
foram acertadas as nossas indicações, pois os alunos permanecem trabalhando com a iniciação
e desenvolvem um ótimo trabalho nos dias atuais.
3. Sendo assim, tendo em vista que é pré-candidato já há muito tempo, bem como vem
demonstrando qualidade e grande dedicação ao trabalho, a CBE indicou para esse Curso o
candidato Luiz Carlos Ribeiro dos Santos Filho.
4. Evidente que há outros que, de igual forma, precisam desta formação e, por oportuno, a CBE
requereu, também, junto à CPE a possibilidade do fornecimento ao menos mais uma vaga no
referido Curso. Caso tenhamos uma resposta favorável, informaremos aos interessados quanto
a uma outra possível indicação.

Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
Presidente CBE
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