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Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Às Federações, EPD´s, Mestres D´Armas, atletas medalhistas e participantes dos Campeonatos
Pan-Americanos, Reno, USA, 2011.
ASSUNTO: Felicitações
Prezados senhores,
É com enorme alegria que nos dirigimos a toda a nossa comunidade da esgrima brasileira a
fim de dar conhecimento e felicitar as nossas equipes pela brilhante participação e conquistas nos
Campeonatos Pan Americanos 2011, Reno, Nevada, USA.
As medalhas conquistadas foram: individual (Sabre Masculino - Bronze - Renzo Agresta) e
equipes (Florete Masculino - Bronze: Heitor Shimbo, Fernando Scavasin, João Souza e Guilherme
Toldo; Florete Feminino - Bronze: Taís Rochel, Ana Beatriz Bulcão, Augusta Oliveira e Christine
Botros), o que demonstra o nosso real crescimento e supremacia, seja na América do Sul como na
América Central. Tivemos também a participação de alguns atletas em condições absolutamente
desfavoráveis (adoentados e lesionados), mas mesmo assim não perderam a galhardia em momento
algum.
Estamos absolutamente convencidos de que podemos ir mais adiante. Alguns atletas e
equipes tiveram o desempenho prejudicado, mas, com certeza, não por lhes faltar condições
técnicas. As lesões e as doenças foram impeditivas para atingirmos o pódio.
Agora, após o merecido descanso e tratamentos médicos necessários, devemos continuar
firmes com a nossa preparação aos Jogos Pan Americanos 2011, em Guadalajara, México. Podemos
fazer história em todas as armas e gêneros. Acreditamos nisso; sonhamos com isso. Estamos
crescendo, amigos. Isso é um fato. A mescla de jovens atletas com atletas confirmados em nossas
equipes, atrelada a um planejamento consistente de médio e longo prazo indica-nos esse potencial.
Assim, ao parabenizá-los, conclamamos a toda a família da esgrima brasileira para que
façamos uma corrente de ações positivas para o atingimento dos nossos maiores objetivos.
Parabéns e felicidades a todos!!!
Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
RICARDO MACHADO
Presidência da CBE
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