
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 5 de março de 2021. 

 
OF. CBE / DIRTEC / Nº 2021.358. 
Do Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE. 

Aos Chefes de Equipe, Comissão Técnica, Equipe Multidisciplinar e Atletas. 
ASSUNTO: CONVOCAÇÃO PARA O CAMPEONATO MUNDIAL CADETE E JUVENIL CAIRO 
2021. 

Referência: Ofício CBE 2020.341 de 2 de março de 2021. 
 

 
Prezados, 

 
Trata o presente sobre a Convocação para os Campeonatos Mundiais Cadetes e 

Juvenis de Esgrima, que serão realizados na cidade de Cairo, Egito, no período de 3 a 11 de abril 
de 2021. 
 

É com grande satisfação que informamos que a Confederação Brasileira de Esgrima 
conseguiu aprovar junto ao Colegiado do Comitê Olímpico Brasileiro, no dia de hoje, o custeio 

para 27 atletas das categorias de base para a participação no Campeonato Mundial Cadete e 
Juvenil, formando a maior delegação enviada integralmente pela CBE para um 
campeonato Mundial de categorias. 

 
Devido às condições atuais, estão em vigor às restrições impostas pela pandemia 

do COVID-19 e, para este evento em específico, serão adotadas algumas práticas necessárias 
para a segurança da delegação, sendo: 

⎯ O custeio do evento será integral por parte da CBE; 

⎯ Somente irão participar da competição atletas convocados pela CBE; 

⎯ O Estágio de Treinamento, caso ocorra, assim como o Campeonato Mundial, 
funcionarão em regime de bolha, ou seja, não serão permitidas interações 
com agentes externos de qualquer natureza; 

⎯ Serão obrigatórios exames para detecção de Covid em diversas fases. 
 

A fim de dar a devida celeridade nos processos para todos os envolvidos, solicitamos 
que encaminhem, através de seus clubes para a CBE, até o dia 8 de março de 2021: 

⎯ Cópia do passaporte dos representantes legais do atleta; 

⎯ Cópia do passaporte do atleta; 

⎯ Foto tipo credencial; 
⎯ Apêndice B da FIE; e 

⎯ Apêndice C da FIE. 
 

Informamos, ainda, que o Estágio de Treinamento previsto está pendente de 
confirmação devido às recentes restrições impostas pela pandemia do novo Coronavírus. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Passado período de confirmação por parte das EPDs, ficou definida a seguinte 

Delegação Brasileira: 
 
Chefe de Equipe  

⎯ Alexandre Teixeira 
 

Treinadores 

⎯ Marcos Cardoso – Espada; 

⎯ Ricardo Ferrazzi – Florete; 
⎯ Rodrigo Baldin – Sabre; 

⎯ Alkhas Lakerbai – Sabre. 
 

EQUIPES CADETES - Individuais 

ESPADA FEMININA FLORETE FEMININO SABRE FEMININO 

⎯ VIZEU Victória ⎯ VIANNA Gabriella ⎯ CHEN Isabela 
⎯ AMARAL Clara ⎯ FRIAS  Stela  

⎯ CHECHELISKI Carolina   
 

ESPADA MASCULINA FLORETE MASCULINO SABRE MASCULINO 

⎯ BUSNARDO Luca ⎯ MION Lorenzo ⎯ BECKER Matheus 

⎯ WU Nicky ⎯ TOMINO Rafael ⎯ SALIBA Renato 
 ⎯ MURA André ⎯ GOMEZ Marcos 

 
 

EQUIPES JUVENIS - Individuais e Equipes 

ESPADA FEMININA FLORETE FEMININO SABRE FEMININO 

⎯ VIZEU Victória ⎯ CALAZANS Talia ⎯ CHIERIGHINI Pietra 
⎯ GIORDANO Giorgia ⎯ VIANNA Gabriella ⎯ PEKELMAN Luana 

⎯ AMARAL Clara ⎯ BALDI Valentina ⎯ CHEN Isabela 

⎯ CHECHELISKI Carolina ⎯ PAPAIANO Laura  
 

ESPADA MASCULINA FLORETE MASCULINO SABRE MASCULINO 

⎯ SEINI Leandro ⎯ PACHECO Ricardo ⎯ BECKER Matheus 
⎯ PELEGRINO Maurício ⎯ MION Lorenzo ⎯ VASQUES Gabriel 

⎯ MENDES Tarciso ⎯ MORAIS Paulo ⎯ SALIBA Renato 

⎯ BUSNARDO Lucas ⎯ MURRAY Guilherme ⎯ GOMEZ Marcos 

 

Os atletas marcados em amarelo devem, obrigatoriamente,  enviar à CBE até o dia 
20 de março, para o e-mail comunicacao@cbesgrima.org.br,  o formulário “Aviso de coleta, 
armazenamento e uso de dados” preenchido, pois os mesmos não constam em nosso arquivo. 

O formulário está disponível em https://cbesgrima.org.br/central-de-downloads/ 
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Informamos, ainda, que para o embarque dos atletas para a competição haverá 
uma concentração dos atletas, escalonados por arma. O cronograma será informado 
oportunamente. Somente não participarão desta concentração os atletas e técnicos que estiverem 

em treinamento no exterior.  
 

As vagas para as armas e categorias foram decididas pela direção técnica da CBE, 
após a análise criteriosa de resultados nacionais e internacionais alcançados pelos atletas.  

 

No tocante a acompanhantes, solicitamos que seja encaminhada para a CBE até 
quarta feira dia 10 de março, através dos clubes, a lista das pessoas interessadas com a mesma 

documentação solicitada aos atletas.  
 

Informamos que, de acordo com as regras estabelecidas pela FIE, os interessados 
em acompanhar as delegações deverão seguir as mesmas regras obrigatórias para os atletas com 
uma série de restrições existentes e o não cumprimento destas regras irá ocasionar um 

recolhimento de credencial e perda de direitos de acompanhamento na competição.    
 

 
Estamos à disposição para qualquer esclarecimento necessário. 

 
 

Atenciosamente, 

 
 

Arno Périllier Schneider 
Diretor Técnico e Vice-presidente CBE 


