CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Brasília – DF, Gestão CBE 2009/2013
OF / CBE / PRES / Nº 296
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE
Às Federações e EPD´s
ASSUNTOS: 1) Campeonatos Mundiais 2011, Catânia, Itália; 2) Programa Petrobras Esporte &
Cidadania; 3) Novo Ciclo Olímpico.
Prezados senhores,
1) Campeonatos Mundiais 2011 – Catânia, Itália – 09 a 16 de outubro.
Como já anteriormente divulgado, o Torneio Nacional Cidade de Curitiba, a ser realizado nos
dias 26 a 28 de agosto próximo, será o último evento classificatório aos Jogos Pan Americanos
Guadalajara e Campeonatos Mundiais, computando-se as últimas 05 provas nacionais com o descarte do
pior resultado.
Com relação aos Campeonatos Mundiais, a data limite para a apresentação à CBE do Termo de
Intenção de Participação será dia 30 de agosto de 2011, até às 12:00h. Conforme regra FIE, é possível
inscrever até 04 atletas por arma e gênero.
Para esse evento contaremos com o patrocínio da Petrobras para os atletas hoje integrantes dessa
equipe caso estejam entre os 04 atletas melhores classificados no ranking nacional de cada arma e
gênero. As demais vagas serão completadas por aqueles atletas que tenham enviado o Termo de
Intenção através de suas EPDs até a data limite acima informada, que custeiem as suas próprias
despesas, respeitando-se a ordem do ranking nacional.
Informamos que os atletas classificados aos Campeonatos Mundiais após o Torneio Nacional
Cidade de Curitiba, e que sejam patrocinados pela Petrobras, estarão dispensados do envio do Termo de
Intenção de Participação na medida em que esses serão convocados pela CBE. Os demais atletas
classificados que pretendam participar dos Campeonatos Mundiais custeando as suas próprias despesas
deverão enviar necessariamente Termo de Intenção de Participação por intermédio de suas EPDs.
2) Programa Petrobras Esporte & Cidadania – Projeto 2012 - Atletas patrocinados pela
Petrobras – reavaliação – aumento do quantitativo de atletas patrocinados.
Como divulgado anteriormente, os 16 atletas hoje patrocinados pela Petrobras serão reavaliados
pela CBE de 4 em 4 meses a contar a partir de março de 2011 segundo os critérios já divulgados,
possibilitando, assim, que outros atletas tenham também acesso aos benefícios desse patrocínio.
Após transcorrido esse primeiro período de 04 meses do contrato de patrocínio, e considerando a
análise prévia realizada pela direção técnica e demais envolvidos quanto ao desempenho dos principais
atletas do ranking nacional, a proximidade dos dois últimos eventos que contarão pontos para
convocação da equipe brasileira aos Jogos PAN e Campeonatos Mundiais (Torneio Nacional Cidade de
Brasília e Torneio Nacional Cidade de Curitiba), a pequena variação na classificação geral do ranking
nacional e demais condicionantes de ordem administrativa, já que não haverá tempo hábil para refazer
as contratações junto ao IPM a fim de atender aos próximos eventos internacionais, a CBE decidiu que a
equipe de atletas hoje patrocinada pela Petrobras permanecerá a mesma até o encerramento dos Jogos
Pan Americanos de Guadalajara 2011.
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Até lá, a CBE procurará apoiar dentro de seus limites financeiros os atletas que ingressaram
neste universo de composição da equipe permanente, quando logo após a realização dos Jogos PAN será
feita nova análise em conjunto com os técnicos envolvidos para eventuais e/ou necessárias alterações.
Informamos, outrossim, que já elaboramos o Projeto 2012 Petrobras (que terá início a partir de
01 de março de 2012) e, dentre tantas as questões envolvidas, solicitamos o aumento da participação nas
provas internacionais FIE, o aumento quantitativo de atletas patrocinados (armas e gênero) de 16 para
24, a finalização das contratações dos nomes indicados para comporem a equipe multidisciplinar ainda
pendentes, além de novas contratações de mais um fisioterapeuta e um médico fisiologista. A decisão
sobre essas solicitações bem como de todo o Projeto será tomada pelo Ministério de Esportes ainda no
decorrer deste ano, e estamos bastante esperançosos que o aumento do quantitativo de atletas
patrocinados possa se tornar uma realidade.
3) Novo Ciclo Olímpico – Jogos Olímpicos Rio 2016.
Após o encerramento dos Jogos Pan Americanos Guadalajara 2011, embora permanecendo na
corrida da classificação olímpica Londres 2012, daremos, também, ênfase ao novo ciclo voltado aos
Jogos Olímpicos 2016. Assim, e para fins de projetos e investimentos, haja vista que precisaremos
buscar a máxima qualificação de nossos atletas já confirmados, a imprescindível experiência
internacional bem como a necessária renovação de nossas equipes através da parceria com o COB e
PETROBRAS, incentivaremos atletas integrantes da equipe permanente para residirem no Exterior, em
especial nas cidades onde se localizam os atuais grandes centros de treinamentos da nossa modalidade
para que, em treinamento constante, possam perseguir a sua capacitação atlética de excelência com
vistas aos Jogos olímpicos Rio 2016.
Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
RICARDO MACHADO
Presidência da CBE
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