
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 11 de março de 2019. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2019.113. 
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: Eleição a representantes da Comissão de Atletas da CBE – Esgrima em 
Cadeira de Rodas e Esgrima Convencional. 
 
Prezados (as) Senhores (as), 
 
ELEIÇÃO PARA ATLETAS MEMBROS DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CBE 
REPRESENTANTES DA ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS. 
 

Neste fim-de-semana próximo passado, durante a 1ª Etapa do Circuito Nacional de Esgrima 
em Cadeira de Rodas ocorrida no CTPB, foram eleitos 2 (dois) atletas membros da Comissão de 
Atletas da CBE. São eles: 
 

1) Rayssa Veras - ADEACAMP; 
2) Clodoaldo Zafatoski - ADFP. 

 
Parabéns aos atletas eleitos! Contamos com as suas efetivas participações. Tragam ao 

centro dos debates todos os interesses da Esgrima em Cadeira de Rodas a fim de que essa 
modalidade da esgrima brasileira esteja sempre muito bem representada. 
 
ELEIÇÃO PARA ATLETAS MEMBROS DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CBE 
REPRESENTANTES DA ESGRIMA CONVENCIONAL. 
 

Aproveitamos para lembrar que, como já anteriormente informado através do 
OF/CBE/Presidência/Nº 2019.042, durante a 2ª Etapa do Circuito Nacional de Esgrima – Categoria 
Livre, a ser realizada entre os dias 25 a 28 de abril próximo, na cidade do Rio de Janeiro, ocorrerá 
a eleição para o preenchimento de 04 (quatro) vagas a representantes da Comissão de Atletas da 
esgrima convencional. 
 

Os atletas candidatos às vagas devem encaminhar e-mail para a CBE 
(inscricao@brasilesgrima.com.br) até o dia 26 de março próximo, em horário comercial, 
comunicando oficialmente as suas candidaturas. 
 

São as seguintes vagas para atletas: 
 
- 01 atleta candidato do gênero feminino representante da arma Florete Feminino; 
- 01 atleta candidato do gênero masculino representante da arma Florete Masculino; 
- 01 atleta candidato do gênero masculino representante da arma Espada Masculina; 
- 01 atleta candidato do gênero masculino representante da arma Sabre Masculino. 
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Participem! É muito importante que a Comissão de Atletas da CBE esteja completa com os 
seus 08 (oito) membros, de acordo com a recente reforma estatutária, uma vez que essa 
categoria terá assento em todos os órgãos de gestão de nossa entidade e, juntos, conduziremos o 
futuro da esgrima brasileira. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Ricardo Machado 
Presidente 


