
 

 

Rio de Janeiro, RJ, 20 de julho de 2021 
OF / CBE / PRES / Nº 2021.495 
Do Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE  
Para a Comunidade da Esgrima Brasileira  
ASSUNTO: JOGOS TÓQUIO 2020 – MENSAGEM DO PRESIDENTE  
 
Prezados(as) amigos(as) da Esgrima Brasileira, bom dia! 

 
Próximo ao início dos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos do Japão 2020, dirijo-me 

especialmente aos nossos bravos atletas e demais membros da equipe CBE que em breve lá estarão, para 
que levem em suas bagagens a nossa torcida e uma mensagem de esperança.  

Estes Jogos, em particular, serão um marco histórico e simbólico da superação da humanidade 
frente a um invisível e perigoso inimigo, o COVID-19.  

Venceremos, estou certo disso, assim como se vence uma competição esportiva: com muita 
dedicação e disciplina. Mas os esportes não estão restritos apenas a recordes e vitórias. Os esportes são 
a representação da resiliência e da solidariedade, especialmente  nesse momento, em razão daqueles 
que perderam suas vidas para essa terrível doença.  

Por tudo isso, façamos destes Jogos uma luz de esperança, um renascer e uma vitória da ciência 
em benefício de todos. 

Vocês, valorosos atletas, com muito suor e múltiplas qualidades, mereceram a conquista de suas 
vagas. O momento, portanto, será único e inesquecível. Façam valer a pena! Estaremos aqui, 
acompanhando cada minuto de suas participações e torcendo muito para que seus esforços sejam 
recompensados.   
Aos atletas olímpicos Nathalie Moellhausen e Guilherme Toldo; 
Ao Chefe de Equipe Alexandre Teixeira; 
Aos Técnicos Daniel Levavasseur e Luca Papale;  
Aos atletas paralímpicos Mônica Santos, Carminha Oliveira, Jovane Guissone e Vanderson Chaves;  
Ao Chefe de Equipe e Técnico Ivan Schwantes; 
Ao Técnico Eduardo Nunes e ao Auxiliar Técnico Marco Xavier.  
Aos Árbitros Paralímpicos Carolina Anzolin, Eduardo Romão e Ricardo Ferrazi;  
Ao Membro do Diretório Técnico e Chefe de Protocolo nos Jogos Olímpicos; Delegado Técnico nos Jogos 
Paralímpicos, Arno Schneider.       
 

Todo o sucesso do mundo em suas jornadas! 
 

O Brasil estará ao lado de cada um de vocês, torcendo e vibrando por vivenciarem os Jogos da 
Celebração!  Estejam sempre com DEUS! 

 
 
 

Ricardo Machado 
Presidente 


