
 
 

 

Rio de Janeiro, RJ, 22 de setembro de 2022 
 
OF / CBE / PRES / Nº 2022.560 
Da: Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE  
Para: às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos senhores(as) responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE 

ASSUNTO: Oportunidade de Capacitação - Virtual Career Conference for Athletes 
 
Prezados(as) Senhores(as),  

 
Por solicitação do COB, segue em anexo Ofício Circular que trata sobre oportunidade de 

capacitação para atletas. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 ARNO SCHNEIDER RICARDO MACHADO 
 Vice-Presidente Presidente 



 

 

 
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2022. 
Circular: 0078/2022 PW/sc 
 
 
 Aos: Presidentes das Confederações Brasileiras - Desportos Olímpicos  
 
 
Assunto: Oportunidade de Capacitação — Virtual Career Conference for Athletes 

 
 
Prezados Srs. e Sras. Presidentes, 
 
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) vem comunicar a oportunidade de vagas para 
participação no Virtual Career Conference for Athletes oferecido pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI).  
 
A Allianz, parceira mundial de seguros do Movimento Olímpico, está promovendo uma 
conferência para ajudar atletas (na ativa ou não) a encontrar empregos que 
correspondam às suas habilidades e preferências fora do esporte.  
 
O evento contará com uma agenda completa e variada de apresentações de executivos 
das várias divisões da Allianz, nas quais os participantes poderão aprender sobre 
oportunidades de carreira, obter informações sobre como combinar a carreira de negócio 
e de atleta, ouvir a história de um atleta que se tornou um grande gestor, conhecer 
colegas com formação de atletas e obter orientações dos recrutadores da Allianz. 
 
Os participantes também poderão se inscrever para uma conversa individual com um 
recrutador para discutir oportunidades de carreira (as conversas acontecerão nas 
semanas posteriores ao evento), assim como fazer parte do Allianz Athlete Talent Pool 
e ser identificados como um potencial candidato a cargos por um dos recrutadores da 
Allianz. 
 
São elegíveis para participar todos os atletas (na ativa e aposentados) interessados em 
participar da Conferência de Carreira para Atletas.  
 
A Conferência será on-line e gratuita, ministrada no idioma inglês, e acontecerá no dia 
27 de setembro, das 15h às 18h20 (horário de Brasília), através de uma ferramenta 
de conferência on-line (WebEx). 
 
Os interessados deverão se inscrever até o dia 26 de setembro de 2022, diretamente 
pelo link:   
https://careers.allianz.com/lp/Athlete%20Career%20Conference/47bf77d55db75c7f/?lo
cale=en_GB 
 
 



 

 

 

 
É importante esclarecer que o COB está somente divulgando esta oportunidade e não 
tem nenhuma ingerência sobre esse programa. 
 
Pedimos a gentileza de promover a divulgação junto aos atletas de todas as modalidades 
e categorias.  
 
Colocamo-nos ao dispor para quaisquer esclarecimentos, através do Instituto Olímpico 
Brasileiro do COB (Tatiana Martins, tatiana.martins@cob.org.br) . 
 
 
Saudações Olímpicas, 
 
 
 
 
Paulo Wanderley Teixeira 
Presidente 
Comitê Olímpico do Brasil 
 


