Ofício nº ABE_001_14
São Paulo, 07 de fevereiro de 2014

À Confederação Brasileira de Esgrima
Assunto: Convocação das equipes nacionais para os X Jogos Sul Americanos.
Exmo Sr. Presidente Gerli dos Santos,

A Associação Brasileira de Esgrimistas vem manifestar seus votos de sucesso a todos os
integrantes da delegação nacional que disputará os X Jogos Sul Americanos no mês de
março em Santiago. Gostaríamos também de parabenizar a CBE pela obtenção junto
ao Comitê Olímpico Brasileiro da possibilidade de levar 4 atletas nas armas que terão
provas por equipes, e não apenas 3, como sucedeu em 2010. Esse aspecto, além de
estar em perfeito acordo com a filosofia das provas por equipes na esgrima, permitirá
uma melhor utilização da competição em tela como preparação para eventos futuros.
No que se refere à composição das equipes nacionais para os Jogos Sul Americanos,
cuja convocação foi tema do ofício OF/CBE/PRES/Nº2014.026 de 27 de janeiro de
2014, a ABE entende que foram seguidos os princípios propostos pela CBE no Ofício
OF/CBE/PRES/Nº2013.465 de 23 de agosto de 2013 e não cogita o questionamento
dos nomes apresentados.
Por outro lado, considerando o respeito que a Confederação Brasileira de Esgrima tem
por seus atletas e entidades filiadas e a intenção dessa mesma Confederação em
manter a transparência sobre suas deliberações, a ABE se permitirá tecer as seguintes
considerações e solicitações em nome de seus atletas associados:
1) Para que os atletas com possibilidades de convocação possam fazer seus melhores
planejamentos de treino e competição, pede‐se que as convocações,
especialmente quando pautadas parcialmente por considerações subjetivas (e não
apenas pelo ranking), sejam divulgadas com maior antecedência do que a que foi
verificada para os X jogos Sul Americanos.
2) Partindo do princípio que interessa à esgrima nacional a evolução da qualidade
técnica de todos os atletas, torna‐se essencial que aqueles que foram preteridos

por outros atletas pior colocados no ranking por decisão da Comissão Técnica
recebam os devidos esclarecimentos dos motivos, seja por comunicação pessoal,
seja por ofício circular. Pois essa será sempre uma informação essencial para que
possam fazer as correções devidas em sua preparação física e técnica, além de
permitir que prestem contas a suas entidades de prática desportiva e eventuais
patrocinadores. Na convocação para os X Jogos Sul Americanos a Comissão Técnica
entendeu por substituir os atletas que ocupavam a 3ª e 4ª posições
respectivamente nos rankings de florete masculino e feminino por atletas pior
classificados. Julgamos que uma tal decisão demandaria essa espécie de atenção
para com os atletas preteridos.
3) As atletas do sabre feminino e suas entidades já manifestaram interesse por um
esclarecimento mais amplo de porque não será realizada a prova por equipes dessa
arma, visto que a circunstância implica na não convocação de duas atletas
brasileiras e priva o país de disputar mais uma medalha nos Jogos.
Aproveitamos para reforçar que a posição desta entidade sempre representará o
interesse da maioria de seus associados, manifesta em comunicações diretas e
enquetes. Gostaríamos de ressaltar nossa disponibilidade em participar da discussão
sobre esses e outros temas, visando sempre o bem comum da esgrima brasileira.

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

Maria Júlia de Castro Herklotz
Presidente

