
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 18 de outubro de 2019 
 
OF / CBE / PRES / Nº 2019.466 
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE 
Às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis pelas     
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 
ASSUNTO: COPA DO MUNDO JUNIOR 2020 – FLORETE MASCULINO E FLORETE 
FEMININO – 24 A 26 DE JANEIRO – CURITIBA, PR. 
  
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 
        Como é de conhecimento, a atual gestão da CBE colocou-se como candidata 
perante a FIE para sediar Copas do Mundo no Brasil da categoria Júnior, uma vez que essa 
ação vai ao encontro de nossa visão quanto ao apoio às categorias de base. Ocorre que o 
calendário de competições da FIE já está pré-fixado até 2024. Assim, coube-nos manter 
íntegra a nossa proposta e, ainda, o nosso interesse prioritário na substituição de algum país 
em eventual desistência, o que de fato ocorreu.   
   
  Assim, recebemos recentemente a comunicação da FIE, e o seu oferecimento, 
para realizarmos a Copa do Mundo Júnior de Florete Masculino e Feminino em 2020 entre os 
dias 24 e 26 de janeiro/20, em razão da desistência de Havana, Cuba em organizar esse 
evento. E, de pronto, aceitamos oficialmente tal oferecimento, mesmo diante da proximidade 
da data. A realização desta Copa do Mundo no Brasil possui grande importância, uma vez 
que poderá redundar em futuro ingresso regular do Brasil no circuito internacional de 
competições FIE da categoria Júnior.   
 
  Tendo em vista a premente urgência na organização e divulgação desse evento 
internacional, a Federação de Esgrima do Paraná – FEP, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Curitiba, colocaram-se à disposição para tanto, oferecendo à CBE a cessão de 
espaço de forma gratuita. 
 
  Estamos em contato com a FIE para procedermos à divulgação oficial do evento a 
fim de darmos início às diversas ações de sua realização. Por outro lado, sabemos que 
alguns atletas brasileiros de florete das categorias Cadete e Juvenil estão se organizando 
para treinamentos no exterior em janeiro e/ou fevereiro de 2020.  
 
               Por tais motivos, ainda que não tenha sido divulgada até o momento a Convocatória 
oficial deste evento no site da FIE, desde logo deixamos registrado que as tratativas estão em 
rápido andamento.     
 
 
      Atenciosamente, 

                         
Arno Schneider                                     Ricardo Machado                     

                Vice-Presidente           Presidente    
  


