CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Brasília, DF, 20 de outubro de 2010 - Gestão CBE 2009/2013
OF / CBE / PRES / Nº 345
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE
Aos Srs Presidentes de Federações, Representantes de Clubes e Atletas Brasileiros praticantes de Esgrima
ASSUNTO: Eleição de Representante de Atletas
Prezados senhores,
Como anunciado anteriormente, foi realizada eleição para representante de atletas durante as
provas individuais do Campeonato Brasileiro realizado em Curitiba, PR, nos dias 14 a 17 de outubro
próximo passado. Para tanto, apresentaram-se como candidatos os seguintes atletas:
LÚCIO GOLDANI - Grêmio Náutico União - luciogoldani@cadizc.com.br
ROBERTO LAZZARINI - Esporte Clube Pinheiros - rlazzarini@terra.com.br
Após uma expressiva participação dos atletas votantes, ocorreu empate técnico entre os dois
candidatos.
Considerando que a próxima competição nacional ocorrerá apenas em abril de 2011, e
considerando o interesse da CBE para que os atletas brasileiros sejam legitimamente representados,
propusemos aos então candidatos que, ao invés de aguardarmos uma próxima eleição, ambos assumissem
em conjunto o mandato de representante de atletas, até porque, pelo que se verificou, os dois foram muito
bem votados em igualdade de condições, o que denota serem atletas de excelente crédito entre todos os
demais.
Assim, e após a proposta feita pela CBE, os dois candidatos aceitaram dividir a função ora em
disputa, o que, sobremaneira, trará benefícios a todos e desde logo.
Dentro desse contexto, parabenizamos aos agora eleitos, LÚCIO GOLDANI e ROBERTO
LAZZARINI, e também parabenizamos aos atletas votantes que participaram desse pleito com
entusiasmo. Esperamos que possam ambos colaborarem muito conosco, tendo em vista que estamos
inaugurando uma nova, promissora e inédita fase em nosso esporte, em especial após a divulgação oficial
no dia de ontem, 18 de outubro, de patrocínio pela PETROBRAS à esgrima brasileira.
Por fim, conclamamos a todos os nossos esgrimistas que, de forma ativa e construtiva, participem
conosco desta "onda de bons ventos que sopram em nosso favor". Opinem, critiquem, emitam opiniões e
tragam as suas sugestões; enfim, utilizem-se dos seus representantes para que possamos evoluir cada vez
mais de forma democrática, buscando atender aos interesses maiores do nosso esporte.
Cordialmente,

GERLI DOS SANTOS

RICARDO MACHADO
Presidencia CBE
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