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Excelentíssimo Senhor Presidente Paulo Wanderley Teixeira,  
 
Viemos através desta solicitando à Vossa Excelência para que seja possível que o Comitê 
Olímpico Brasileiro envie um número maior de atletas para a modalidade de pentatlo mo-
derno, totalizando seis atletas – três atletas femininas e três atletas masculinos sob as justi-
ficativas de que dois atletas júniores que estão designados a ir para os jogos, além de parti-
ciparem da edição 2018 do ODESUR, terão ainda outra oportunidade de competir no Sul-
Americano de categoria que acontecerá em Novembro de 2018 na cidade de Magdalena – 
Argentina.  
 
Recordamos também que é a única competição em que atletas da categoria sênior teriam 
para pleitear o apoio federal do Bolsa Atleta Internacional onde os mesmos possam dedicar 
exclusivamente aos treinamentos para a próxima edição dos Jogos Olímpicos em Tóquio 
como já está acontecendo, visto que estamos em meados do planejamento de periodização 
para o Ciclo Olímpico.  
 
O Jogo Sul-americano em Cochabamba deste ano, por regra da União Internacional de Pen-
tatlo Moderno, dará direito à vaga direta para os Jogos Pan-Americanos ao melhor atleta de 
cada país onde, esta última, contará como competição seletiva para a Olimpíada Tóquio 
2020.  
 
Na relação dos candidatos à medalha no ODESUR, metade é de atletas Jovens que terão esse 
evento como o mais importante da temporada. Portanto, se apenas for um atleta de cada 
sexo, o mesmo já estará classificado diretamente para os Jogos Pan-Americanos não dando a 
oportunidade para os atletas sêniores de concorreram à vaga.  
 
Podemos considerar conjuntamente, que a nossa Seleção terá mais chances de medalhas na 
competição, visto que na última edição o Brasil trouxe resultados significativos enviando 
uma quantidade maior de atletas além do último Campeonato Sul-Americano em Cocha-
bamba-2017 onde tivemos dois pódios: um masculino e um feminino individual, dois pódios 
sendo primeiro e segundo lugar no relay e um pódio na competição por times.  
 
Peço gentilmente que considere as observações de nossa Comissão de Atletas da confedera-
ção Brasileira de Pentatlo Moderno,  
 
Cordialmente,  
Mariana Laporte 
Presidente da CACBPM.  
 
 
 

Rio de janeiro, 8 de março de 2018 

 


