
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 26 de fevereiro de 2021. 

OF / CBE / Presidência / Nº 2021.336. 
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: ELEIÇÕES ATLETAS DO COLÉGIO ELEITORAL – PRORROGAÇÃO DO PERÍDO 

ELEITORAL. 
 
Prezados(as) Senhores(as), 

 
Alguns atletas eleitores vinculados aos colégios eleitorais de São Paulo e do Rio 

Grande do Sul alegam junto a Confederação Brasileira de Esgrima não terem recebido a cédula 
de votação para escolha de seus representantes nos respectivos estados. 

 
A Confederação utilizou para envio do sistema de votação os endereços eletrônicos 

(e.mail) dos atletas que foram cadastrados no Software Ophardt por suas próprias EPDs. 

 
Face ao exposto, e em consonância com a Comissão Eleitoral, a CBE decidiu: 

 
a) Ampliar o período de votação entre às 00h00 do dia 26/02 até às 23h59 do 

dia 02/03/2021; 
b) Solicitar às EPDs que atualizem pelo mesmo sistema Ophardt os endereços 

eletrônicos de seus atletas e, em ato contínuo, enviem para a CBE no endereço 

de e-mail candidatura@cbesgrima.org.br a lista dos e-mails dos eleitores. 
 

Pedimos aos esgrimistas eleitores vinculados a Federação Paulista de Esgrima e a 
Federação Riograndense de Esgrima que verifiquem suas caixas de entrada de e.mails. As 
mensagens enviadas podem ter sido direcionadas automaticamente para a caixa de SPAM, 

PROMOÇÕES ou equivalente. Se, porventura, for constatado o não recebimento, igualmente 
solicitamos que nos comuniquem por candidatura@cbesgrima.org.br para as devidas 

providências. 
 

Vale ressaltar que a Confederação Brasileira de Esgrima, a fim de externar sua 
transparência e isonomia quanto ao democrático processo eleitoral, publicará posteriormente os 
relatórios emitidos pela empresa contratada para esse processo eleitoral, XVOTE, onde será 

possível identificar qualquer questão. 
 

Nos mantemos à disposição. 
 

Atenciosamente, 
 
 

 
Ricardo Machado 

Presidente 
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