Ofício nº ABE_004_13
São Paulo, 16 de setembro de 2013

À Confederação Brasileira de Esgrima
Assunto: Resposta ao Ofício Of_2013_465_08_23 publicado pela CBE
Exmo Sr. Presidente Gerli dos Santos,
Recentemente alguns atletas entraram em contato com a Associação Brasileira de
Esgrimistas demonstrando preocupação com relação ao ofício 2013.465 publicado pela
Confederação Brasileira de Esgrima. Assim sendo, após algum debate entre diretores e
atletas associados, gostaria de apontar a alguns aspectos levantados:

1‐ Estamos de acordo com a convocação obrigatória dos dois primeiros
colocados no ranking em cada modalidade, no entanto, gostaríamos que a
ressalva “de ordem técnica” e “outros a serem oportunamente analisados”
publicado no item 2 do Ofício fossem revistas já que a questão técnica está
atendida pelo ranking e o termo “outros” possibilita qualquer coisa.
2‐ Sobre a convocação dos demais atletas, a ABE fará uma enquete entre seus
associados buscando sugestões de critérios objetivos. O resultado será
enviado o mais breve possível para a CBE. O objetivo é contribuir com
outros pontos de vista que esperamos sejam levados em consideração.
3‐ Aproveitando, gostaríamos de sugerir que convocações nominais futuras
para competições como Odesur e Jogos Panamericanos 2015, sejam feitas
em reuniões com datas previamente estabelecidas, com a participação dos
representantes das EDPs, técnicos e Comissão de Atletas da CBE. Para que
seja dada a ênfase devida no caráter técnico e consensual das decisões,
preservando a confiança estabelecida entre os atletas e Comissão Técnica,
sugerimos que as deliberações e a lista dos participantes sejam publicadas
em nota oficial.

4‐ No caso das convocações nominais, esperamos que seja estipulado um
prazo de antecedência ao evento para a publicação em nota oficial dos
atletas convocados pela a CBE.

Gostaria de ressaltar nossa disponibilidade em participar da discussão desses e outros
temas, visando sempre o bem comum da Esgrima brasileira.

Sem mais, aproveito para manifestar protestos de estima e consideração.

Maria Júlia de Castro Herklotz
Presidente

