
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 27 de outubro de 2020. 

OF / CBE / Presidência / Nº 2020.205. 

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: PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO ASSÉDIO E ABUSO NO ESPORTE 

 

Prezados(as) Senhores(as), 

 

No dia 21 de outubro próximo passado, em nosso ciclo de palestras “COM A PALAVRA”, 

recebemos a professora Soraya de Carvalho, Gerente do Instituto Olímpico Brasileiro – COB que proferiu 

palestra sobre o importantíssimo tema Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte. 

Referida palestra está gravada e disponível em nosso canal do YouTube, como também em podcast no 

Spotify e no Anchor, onde podem ser acessadas as demais plataformas. 

 

A CBE já aderiu à mesma política de prevenção e enfrentamento ao assédio e ao abuso 

do COB. Além disso, em nosso site, no menu Ouvidoria e Contato, está o link para o canal específico para 

denúncias desenvolvido em parceria com o COB. Não há espaço no esporte para essas violências, assim 

como também não há espaço para o racismo e qualquer outra forma de discriminação. A responsabilidade 

é de todos nós e, portanto, precisa ser prioridade.  

 

                        A propósito do assunto, aproveitamos para divulgar uma vez mais o Curso de Prevenção 

e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte do COB, totalmente gratuito e virtual, 
(videoaulas), com carga horária de 30h.  
 

                         Sugerimos que os atletas, técnicos, dirigentes esportivos e demais pessoas envolvidas 
em nossa comunidade realizem este curso dada a sua enorme importância. A inscrição e o curso podem 

ser feitos a qualquer momento e em qualquer horário. Segue link para inscrição pelo site do COB:  
https://www.cob.org.br/pt/cob/home/instituto-olimpico-brasileiro . 

                       

    Em anexo, como material complementar, segue o Caderno de Estudos de Casos do IOB / COB com 

sugestões de enfrentamento e acolhimento.     

 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

Ricardo Machado 

Presidente 

 

https://www.cob.org.br/pt/cob/home/instituto-olimpico-brasileiro

