CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidencia
Rio de Janeiro, RJ, 8 de dezembro de 2017.
OF / CBE / PRES / Nº 2017.602.
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Aos Senhores (as) Presidentes das Federações, à Comissão de Atletas e aos Responsáveis pelas Entidades
de Prática Desportiva – EPDs –Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: Convocação para os Jogos Sul Americanos Cochabamba 2018.
Prezados (as) Senhores (as),
Após a recente definição por parte do Comitê Olímpico do Brasil – COB acerca do quantitativo de
14 (quatorze) vagas para atletas e 03 (três) vagas para oficiais de esgrima aos Jogos Sul Americanos Cochabamba 2018, a Direção Técnica da CBE passou a deliberar e colher opiniões em conjunto com o
seu Conselho Técnico e a sua Comissão de Atletas a fim de, ao final, convocar nominalmente a delegação.
Importa referir que este evento esportivo integra uma das Missões do COB, assim como o são os
Jogos Pan Americanos e os Jogos Olímpicos em cada ciclo. E tais Missões possuem metas próprias que
não necessariamente coincidem com às da CBE, uma vez que a nossa entidade estabelece as suas metas de
acordo com os diferentes objetivos ao longo do ciclo olímpico, tais como, por exemplo, a obtenção de
pontos em ranking internacional para uma futura classificação olímpica, maior experiência competitiva,
dentre outras.
Para a esgrima em particular, a principal meta estabelecida pelo COB é a conquista da maior
quantidade possível de medalhas. Para outras modalidades, o COB está estimulando e/ou definindo a
participação de atletas da categoria Sub-23.
Com base nas premissas acima, a CBE convoca:
ATLETAS
FLORETE MASCULINO
Guilherme Toldo
Heitor Shimbo
Henrique Marques
FLORETE FEMININO
Mariana Pistoia
Ana Bulcão
Gabriela Cecchini
ESPADA MASCULINA
Athos Schwantes
Nicolas Ferreira
Bernardo Schwuchow

SABRE MASCULINO
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Enrico Pezzi
William Zeytounlian
SABRE FEMININO
Karina Trois
Karina Lakerbai
ESPADA FEMININA
Amanda Simeão
OFICIAIS
Eduardo Romão
Ricardo Ferrazi
Oswaldo Monteiro

Resta lembrar que os atletas brasileiros (convocados ou não), de acordo com as normas da WADA
e da ABCD, estão sempre sujeitos, a qualquer tempo, à realização de exames anti-dopagem.
Além disso, para os atletas agora convocados, o COB e a CBE poderão exigir exames médicos e
laboratoriais diversos a fim de identificar a saúde geral bem como eventuais lesões ou doenças que os
impeçam de participar do evento.
Por fim, a CBE informa à delegação agora convocada que, em momento oportuno, fará contato
individual para as diversas orientações organizacionais de acordo com as determinações do Comitê
Olímpico do Brasil.
Atenciosamente,

RICARDO MACHADO
Presidente CBE

ARNO SCHNEIDER
Vice Presidente CBE
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