
COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

 

Criação de canais de comunicação 

Para aprimorar a comunicação entre a Comissão e os atletas de diferentes clubes e academias, 

foram criados diversos canais de comunicação: 

 

Grupo aberto no WhatsApp 

No grupo são discutidos assuntos de interesse da esgrima brasileira, sendo um fórum aberto de 

discussão. Todos os interessados podem fazer parte do grupo, para tal, basta utilizar o link a 

seguir ou solicitar a um dos membros do grupo que faça o convite: 

https://chat.whatsapp.com/6ylISW3XPxcLTWR38fpEhp 

 

Grupo fechado no Facebook 

Um grupo fechado no Facebook foi criado, sendo nele postadas as principais informações da 

Comissão de Atletas, bem como sendo um fórum para discussões e contato entre praticantes e 

interessados pelo esporte. O nome do grupo é “Esgrimistas Brasileiros”, todos atletas e amantes 

do esporte estão convidados a participar! 

 

E-mail da comissão 

Foi criado um e-mail exclusivo para comunicação com a Comissão de Atletas. Quaisquer 

dúvidas, pedidos, críticas ou sugestões podem ser enviadas diretamente para o e-mail 

atletasesgrima@gmail.com. 

 

Criação do cadastro de atletas 

A comissão de atletas criou um formulário online para que todos atletas disponibilizem seus 

contatos. Já foi solicitado à CBE para que o link do formulário seja divulgado nas suas redes 

sociais. Atualmente a Comissão de Atletas possui 87 contatos, tendo o objetivo de ampliar este 

número para ao menos 200 até o final de 2019. 

Link do formulário: https://goo.gl/forms/oBwlMQlSppJ5E2He2 

 

Sugestões de alteração do orçamento 2018 

A Comissão de Atletas levou para a Assembleia Geral Ordinária 2018 documento com 

assinaturas representando mais de 100 atletas, o qual solicitava alterações no orçamento previsto 

https://chat.whatsapp.com/6ylISW3XPxcLTWR38fpEhp
https://goo.gl/forms/oBwlMQlSppJ5E2He2


para a temporada 2018. Na Assembleia, a posição dos atletas foi minoritária, sendo mantido o 

orçamento proposto pela CBE. 

 

Solicitação de transparência dos recursos privados 

Conforme estabelecido na Assembleia Geral, ocorrida em 10 de março de 2018, a CBE teria 

que divulgar a prestação de contas referentes a recursos privados utilizados em 2017 no prazo 

de 60 dias. Passado este período, sem cumprimento da exigência por parte da CBE, a Comissão 

de Atletas enviou uma notificação extrajudicial solicitando que os dados fossem disponibilizados 

imediatamente. Após a solicitação, foram divulgados extratos simplificados das contas bancárias 

da CBE. 

 

Alteração do local da Sul Americano categoria livre 2019 

A Comissão de Atletas solicitou à CBE que fosse buscada a alteração de local do Sul Americano 

categoria livre 2019, previsto inicialmente para ocorrer na Venezuela. A CBE buscou diálogo 

com as demais confederações, obtendo êxito no pleito, alterando o local da competição para o 

Paraguai. 

 

Permissão para que Federações inscrevam mais equipes nos Campeonatos Brasileiros 

A Comissão de Atletas sugeriu que fosse permitida a inscrição de mais de uma equipe por 

Estado/Federação nos Campeonatos Brasileiros. Apesar de ainda não confirmado, a CBE se 

diz favorável a esta alteração e que buscará promover a mesma nos campeonatos brasileiros 

2019. 

 

Implementação do diretor técnico exclusivo nas provas nacionais 

A Comissão de Atletas sugeriu o nome do profissional Jacques Cramer para que este fosse, 

sempre que possível, nomeado Diretor Técnico nas competições nacionais. Nas competições 

em que este profissional cumpriu esta função, havendo número mínimo de árbitros e pistas, o 

andamento das competições foi muito satisfatório. 

 

Implementação da vídeo arbitragem 

A Comissão de Atletas gostaria de parabenizar a CBE pela implementação desta importante 

ferramenta, que tem se mostrado muito importante para o aumento da qualidade das 

competições nacionais. 

 

Reforma estatutária da CBE 

Apesar de ter sido solicitada pela CBE a indicação de nomes para uma comissão estatutária, 

ainda em maio de 2018, esta comissão não foi efetivamente criada, impedindo uma discussão 

mais profunda sobre o novo estatuto da CBE. Com as mudanças na legislação tornou-se 



imprescindível que fosse aprovado um novo estatuto, o que se mostrou uma oportunidade 

ímpar para que reformas profundas fossem realizadas. 

A Comissão de Atletas trabalhou intensamente na formulação de propostas de alterações para 

o estatuto, tendo se baseado nas respostas dos atletas ao questionário disponibilizado para 

buscar representar da melhor maneira possível os atletas de todos os clubes e academias. Com 

o apoio fundamental da Federação Paulista foi possível aprovar alterações significativas no 

estatuto, que vão muito além da legislação vigente, proporcionando um aumento significativo 

da representatividade de clubes/academias e atletas em todas as esferas de decisão da CBE. 

 

DESAFIOS PARA 2019 

Em 2019 a Comissão de Atletas contará com 8 atletas, sendo 6 da esgrima convencional e 2 da 

esgrima em cadeira de rodas. A maior representatividade conquistada no novo estatuto exigirá 

dos atletas maior envolvimento, não cabendo mais o argumento de que atletas possuem pouca 

influência nas decisões da CBE. A partir do novo estatuto, atletas serão parte fundamental não 

apenas do processo eleitoral, mas também nas decisões estratégicas tomadas pelo Conselho de 

Administração, Conselho Técnico e Assembleias Gerais. 

A Comissão de Atletas tem buscado aumentar e qualificar a comunicação com atletas de todos 

os clubes/academias, porém, é necessário ampliar este diálogo, garantindo que a Comissão de 

Atletas atuará conforme as expectativas da maioria. 

As competições nacionais, apesar de terem registrado uma melhora em sua organização, ainda 

representam alto custo para a CBE e tem baixíssima atratividade para o público. É fundamental 

que sejam encontradas formas de atrair mais público, seja por meio de ações de mídia, pela 

criação de atrações para crianças durante as competições ou outros mecanismos que outros 

esportes têm utilizado em suas competições. 

As competições nacionais devem contar com prestações de contas claras, pois atletas e clubes 

arcam com custos significativos de inscrição, sendo direito dos mesmos saber como estes 

recursos estão sendo aplicados. 

A Comissão de Atletas parabeniza a CBE pelos cursos de arbitragem ministrados, porém sugere 

que seja permitido que interessados realizem apenas a prova, sem necessidade de participação 

em todo o curso. Apesar de compreender a importância do curso, neste momento parece ser 

muito mais importante ampliar o quadro de árbitros do que exigir que todos, além de passar nas 

provas, façam o curso completo. 

A Comissão de Atletas permanece a inteira disposição de todos os atletas, entendendo que a 

participação dos atletas em todas as esferas da CBE é fundamental. Ademais, é importante 

ressaltar que todos os membros da Comissão estão permanentemente abertos ao diálogo para 

que os desafios sejam superados da melhor maneira possível. 

 

 

Comissão de Atletas da CBE 

31 de dezembro de 2018 


