
 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 6 de fevereiro de 2023 

 
OF / CBE / Presidência / Nº 2023.031 
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: Critérios estabelecidos para convocações de atletas da Paraesgrima para 
compor as Seleções Brasileiras para representação em competições internacionais em 

2023. 
 
Prezados (as) senhores (as), 

 
O presente ofício tem como objetivo dar publicidade aos critérios a serem adotados pela 

CBE para convocações de atletas da Paraesgrima a fim de compor as Seleções Brasileiras em 
competições internacionais em 2023. 

 A CBE está empenhada em apoiar o maior número possível de atletas na conquista de 

uma vaga para os Jogos Paralímpicos de 2024 dentro das limitações financeiras do orçamento 
anual da modalidade. 

Dentro das limitações dos recursos destinados pelo CPB – Comitê Paralímpico Brasileiro, e 
levando em consideração os critérios de classificação para os Jogos Paralímpicos 2024 (veja neste 

link) que priorizam: 

1. Os melhores atletas de cada região no ranking mundial individual qualificatório; 
2. O ranking mundial qualificatório individual; 

3. A formação de equipes (não haverá as provas de sabre por equipes em Paris); 
4. O número máximo de 2 atletas por país por evento individual; a Direção Técnica da 

CBE estabelece que: 
 

A CBE priorizará a utilização dos seguintes critérios objetivos para selecionar os atletas da 
Seleção Brasileira para participar da Copa do Mundo de Pisa e demais competições internacionais 
do período qualificatório, de acordo com a viabilidade financeira e priorizando o ranking brasileiro 

e resultados no Campeonato Regional das Américas 2022. 

 

CRITÉRIOS OBJETIVOS: 

1- RANKING BRASILEIRO; 

2- RESULTADOS RECENTES NO REGIONAL DAS AMÉRICAS 2022: 

▪ Primeiros colocados 

▪ Melhores colocados em 2 armas 

▪ Melhores colocados em 3 armas 

▪ Melhores resultados nas 3 armas no Regional das Américas 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/2023-01/2023_01_19%20Paris%20QR_v1.5.2.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2023-01/2023_01_19%20Paris%20QR_v1.5.2.pdf


 

 
 

 

3- FORMAÇÃO DE EQUIPES; 

▪ 1 atleta Categoria B Masculino e 1 atleta Categoria B Feminino 

▪ 2 atletas Categoria A Masculino e 2 atletas da Categoria B Feminino 

 

4 – CHANCES REAIS DE CLASSIFICAÇÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS NO ESPORTE (IDADE) 

Atleta(s) jovens com reais chances de classificação em mais de uma arma e com perspectivas de 
evolução. 

 

  Durante toda a temporada será avaliada a situação financeira desse centro de custos 

(impactada pela variação cambial e preços de passagens), orçamento previsto e desempenho dos 
atletas nas competições para a continuação, ou não, dos apoios para a participação em 
competições visando a classificação do maior número de atletas e equipes para os jogos. 

  Assim, levando em consideração os recursos disponíveis para a competição, a CBE decidiu 
por convocar para a Copa do Mundo de Pisa os seguintes atletas: 

FEMININO: 

▪ Mônica Santos 

▪ Rayssa Veras 

▪ Carminha de Oliveira 

MASCULINO 

▪ Jovane Guissone 

▪ Kevin Damasceno (fundo específico de fomento e desenvolvimento do CPB) 

▪ Lenilson de Oliveira 

▪ Vanderson Chaves 

 

 
Atenciosamente, 

 

 
 

 
 
 Arno Schneider Ricardo Machado 

 Diretor Técnico e Vice-Presidente Presidente 


