
 
 
 
 
 
 

 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CBE 
Aos vinte e um dias do mês de abril de 2021, às 13h00min, deu-se início a reunião da 
Comissão de Atletas da CBE por meio de videoconferência, em atendimento a convocação 
feita pelo Presidente Guilherme Amaral Toldo, a pedido dos conselheiros, para tratar da 
eleição dos dois representantes da Comissão de Atletas no Conselho Técnico; da atualização 
dos dados cadastrais dos membros e disponibilização para acesso as plataformas 
online de compartilhamento interno de materiais; da situação da eleição dos 
membros independentes no Conselho de Administração, Comissão Eleitoral e 
Assembleia Geral; do calendário estratégico da Comissão de Atletas; do retorno das 
competições em 2021; da continuidade aos debates iniciados na última reunião 
sobre o lançamento de uma aba exclusiva a Comissão de atletas no Site da CBE e; 
sobre assuntos diversos pendentes do grupo de debates. Estavam presentes: 
Guilherme Toldo (Representante do Florete Masculino), Silvia Rothfeld (Representante do 
Florete Feminino), Henrique Garrigós (Representante do Sabre Masculino), Karina Trois 
(Representante do Sabre Feminino), Naira Sathiyo (Representante da Espada Feminina), 
Clodoaldo Zafatowski (Representante da ECR Masculina) e Rayssa Santos (Representante 
ECR Feminina). 
O presidente do Conselho, Guilherme, agradeceu a presença de todos e iniciou as tratativas 
da escolha dos atletas representantes no Conselho Técnico, visto que a eleição para as 
posições de presidente e vice-presidente já havia ocorrido anteriormente via grupo de 
WhatsApp. A vice-presidentes Silvia Rothfeld sugeriu que os cargos mantivessem seus 
representantes da gestão anterior: Henrique Garrigós e Clodoaldo Zafatowski. Ambos 
demonstraram interesse e o restante dos membros concordaram com a reeleição. Ficando 
nomeados assim, Henrique Garrigós e Clodoaldo Zafatowski representantes da Comissão de 
Atletas no Conselho Técnico da CBE.  
Seguindo para o próximo tópico de atualização cadastral, Guilherme salientou a importância 
de todos atualizarem seus dados cadastrais para que seja possível receber comunicados, 
ofícios e principais destaques enviados pela CBE. Além disso, o presidente compartilhou com 
os membros os logins de acesso aos e-mails e plataformas de compartilhamento de materiais 
internos da Comissão de Atletas. 
Em relação ao tópico da eleição dos membros independentes no Conselho de Administração, 
Comissão Eleitoral e Assembleia Geral, Guilherme começou sua fala apresentando 
organograma de posições internas da CBE disponível no site da Confederação. Ainda que 
seja uma repartição legítima do corpo CBE e esteja presente em todos os seus setores de 
influência, a Comissão de Atletas não está prevista neste organograma geral da 
Confederação. Silvia Rothfeld, salientou que em diversas oportunidades a Comissão não é 
ouvida ou apoiada pela CBE. Todos os conselheiros se demonstraram insatisfeitos com a 
interpretação feita pela Assembleia Geral no que tange à representatividade da Comissão de 
Atletas no Conselho de Administração, na Assembleia Geral e nas distribuições por estado e 
novos regimentos para a Comissão Eleitoral da Comissão de Atletas. 
Chegou-se ao tópico da estruturação do calendário estratégico da Comissão de Atletas, a 
intenção de todos os membros é realizar reuniões mais frequentes na medida da 
disponibilidade de agenda de cada um, principalmente daqueles que estão disputando vaga 
e se preparando para os Jogos Olímpicos.   
Seguindo para o próximo tópico de retorno às competições ainda em 2021, foi consenso a 
necessidade de realizar pesquisas com a comunidade para que o posicionamento dos atletas, 
técnicos e pais seja prevalecido. A partir de formulários virtuais feitos pela Comissão de 
Atletas, os atletas da esgrima brasileira poderão dar suas opiniões em relação ao retorno ou 



 
 
 
 
 
 

 
 

não das competições. Os conselheiros Karina Trois e Henrique Garrigós relataram a frustação 
de alguns atletas que haviam comprado passagem e reservado hospedagem no Rio de 
Janeiro para um Torneio Nacional marcado pela CBE mas que foi cancelado poucos dias antes 
do evento. Silvia Rothfeld trouxe a possibilidade de propor retomadas graduais de maneira 
regional com competições estaduais com o apoio financeiro da CBE. Karina Trois apoiou a 
proposta pois caso alguma Federação tenha que cancelar o evento por força de protocolos 
estabelecidos pelos governos locais o prejuízo aos atletas não será tão grande. De toda 
forma, todos os conselheiros concordaram que o envio de questionários completos e 
frequentes à comunidade esportiva poderá trazer respostas importantes para realização ou 
não das competições.  
Também foi trazido o tópico de melhoria de comunicação entre Comissão de Atletas, CBE e 
atletas filiados. Tendo em vista que é raro acontecerem estágios de treinamento e que 
sempre existem problemas na organização das competições, os conselheiros sugeriram a 
produção de questionários à comunidade de atletas perguntando suas opiniões em relação 
à condução das provas em todos os aspectos. Também nesse sentido, Guilherme sugeriu a 
criação de uma aba exclusiva para a Comissão de Atletas no site da CBE com o objetivo de 
deixar a atuação mais exposta e próxima da comunidade. Silvia sugeriu disparo de um e-
mail aos atletas apresentando a nova formação da Comissão. Clodoaldo Zafatowski  e Rayssa 
Santos comentaram a importância desse canal de exposição dos trabalhos da Comissão de 
Atletas principalmente no âmbito da comunidade de atletas da Esgrima em Cadeira de Rodas 
que não participa tanto das decisões institucionais.  
Finalizando a reunião, ficou acordado de marcar uma nova reunião da Comissão de Atletas 
e de maturar as questões debatidas no grupo de debate no WhatsApp. Nada mais foi tratado 
e a reunião deu-se por finalizada às 14:05h. 
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