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Presidência
CIRCULAR
Campeonato Mundial 2012 – Cadete e Juvenil – Moscou, Rússia
Prezados atletas e demais integrantes da Delegação Brasileira da Missão Moscou.
Após o encerramento do Campeonato Mundial de Esgrima 2012 - categorias Cadete e Juvenil Moscou, Rússia, gostaríamos de externar a nossa imensa satisfação em contarmos com uma expressiva
e qualificada participação de atletas brasileiros. Ao todo foram 23 jovens que muito bem representaram
o Brasil/CBE por seus pessoais esforços, como também através do apoio da CBE aos primeiros atletas
colocados no ranking juvenil em cada arma e gênero.
Acreditamos que eventos dessa magnitude trazem um retorno muito significativo aos nossos
atletas na medida em que não só evoluem em suas qualidades como esgrimistas, mas também
potencializam os seus universos culturais e experiências diversas para a vida.
Com certeza, boa parte destes valorosos atletas estará disputando vaga para participarem dos
Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil e, se assim desejarem, poderão ir muito mais adiante. Esta é a
renovação acontecendo a passos largos.
Parabenizando aos atletas, familiares, técnicos, Federações e EPDs, enaltecemos especialmente
ao Técnico e Chefe de Equipe Alexandre Alves Teixeira pelo seu despreendimento e dedicação na
condução dessa vitoriosa equipe do Brasil e particularmente a nossa floretista juvenil Ana Beatriz
Bulcão por sua classificação individual e a equipe de Espada Masculina (atletas Nicolas Ferreira,
Guilherme Melaragno e Andre Rothfeld) pela obtenção do inédito resultado para o Brasil, ao se colocar
em 8º lugar dentre as melhores equipes do mundo. Foi um feito grandioso, o que denota o avanço
técnico inquestionável do Brasil no cenário da esgrima mundial, avanço este que com certeza retempera
o nosso orgulho e as nossas energias.
Felicidades a todos, e sigam mantendo sempre o espírito do olimpismo em suas atividades
esportivas.
*Princípio Fundamental: O Olimpismo é uma filosofia de vida que exalta e combina de forma equilibrada as qualidades do corpo,
da vontade e do espírito. Aliando o desporto à cultura e educação, o Olimpismo é criador de um estilo de vida fundado no prazer
do esforço, no valor educativo do bom exemplo e no respeito pelos princípios éticos fundamentais universais – O Olimpismo foi
concebido por Pierre de Coubertin.
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