Rio de Janeiro, RJ, 13 de março de 2020.
OF / CBE / Presidência / Nº 2020.142.
Do Presidente 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 – Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: COVID 19 – NOVO COMUNICADO – CALENDÁRIO NACIONAL SUSPENSO.
Prezados (as) Senhores (as),
Seguimos monitorando a evolução da COVID-19 e suas consequências, bem como
continuamos “repatriando” alguns atletas que ainda se encontram no exterior.
Porém, ontem, 12/03, um dia após a Organização Mundial da Saúde – OMS ter
declarado que a COVID-19 é uma pandemia, centenas de comunicados internacionais e até
alguns nacionais começaram a surgir no sentido de serem cancelados eventos esportivos e
outros tantos onde haveria aglomeração de pessoas. A Federação Internacional de Esgrima –
FIE, por exemplo, decidiu também no dia de ontem cancelar ou suspender diversas
competições internacionais, tais como: Copa do Mundo, Grande Prêmio, Campeonato Mundial e
Torneio Pré-Olímpico.
Na esteira dos acontecimentos e notícias que estão sendo veiculadas a cada
momento acerca dessa doença e sua contaminação, algumas companhias aéreas nacionais já
começaram inclusive a reduzir e cancelar voos, afetando a vida das pessoas, a logística das
empresas, entre tantas outras consequências. A par de todos esses recentes fatos, nossa
própria comunidade – alguns clubes, comissão de atletas, técnicos e familiares – também
pleitearam que fossem canceladas as atividades esportivas de março (estágio de treinamento e
competição nacional do RJ).
Assim, sensível à nova realidade que se apresenta, preventivamente a CBE decide
SUSPENDER o Calendário Nacional a partir deste comunicado até o dia 30 de abril próximo
como forma de resguardo à saúde de todos.
Eventos Nacionais SUSPENSOS:
o Estágio de Treinamento Equipes Nacionais Base, Rio de Janeiro, RJ – 22 a 25/03/2020;
o 1ª Etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Livre, Rio de Janeiro, RJ – 26 a 29/03/2020;
o 1ª Etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Infantis, Porto Alegre, RS – 17 a 19/04/2020;
o 1ª Etapa do Circuito Brasileiro Interclubes – Esgrima em Cadeira de Rodas, São Paulo,
SP – 24 a 26/04/2020.
Maiores informações sobre a adequação do calendário de atividades e das
competições nacionais deverão ocorrer dentro deste período de suspensão
Atenciosamente,
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