
Rio de Janeiro, RJ, 07 de maio de 2018. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.126 
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE 
Às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs – Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 
ASSUNTO: Subsídio parcial da CBE aos Cursos de Formação de Técnicos – IBE em 
razão de recente acréscimo de orçamento da LAP através de recursos extra-
orçamentários 
 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 
 

1. Trata o presente sobre o subsídio parcial da CBE aos Cursos de Formação de 
Técnicos do IBE para 2018.  
 

2. A CBE apresentou no final de 2017 um Projeto ao COB para a inclusão dos Atletas 
Nathalie Moellausen, Guilherme Toldo e Equipe de Florete Masculino a fim de que 
esse grupo de atletas fosse integrado ao TIME BRASIL daquele Comitê, diga-se, a 
elite dos atletas brasileiros. Referido Projeto da CBE baseou-se, em síntese, nas 
inéditas colocações alcançadas por esses atletas e Equipe nos Jogos Olímpicos Rio 
2016 (TOP 8), bem como os resultados esportivos subseqüentes com vista à 
classificação olímpica Tóquio 2020. Referido Projeto foi analisado e aprovado pelo 
COB em março próximo passado e, através de recursos extra-orçamentários da LAP, 
foi acrescido ao orçamento da CBE o importe de R$ 420.340,00.  
 

3. Desta forma, ainda que esses valores (recursos extra-orçamentários) sejam 
direcionados exclusivamente a esses atletas e Equipe agora incluídos no TIME 
BRASIL para 2018, foi possível à CBE replanejar o seu orçamento atual (recursos 
ordinários somados aos extra-orçamentários). 
 

4. A partir desse replanejamento orçamentário, a CBE já vem apoiando e continuará a 
apoiar outros atletas e comissão técnica em diversas competições internacionais de 
2018 e outras atividades técnicas de nossa entidade para esse mesmo ano, a saber: 
 
- Projeto Campeonato Mundial Cadete e Juvenil - Verona, Itália, onde a CBE apoiou 
mais atletas do que o antes previsto em nosso orçamento original;   
- Projeto ao Campeonato Pan Americano Adulto a ser realizado em Havana, Cuba 
em junho próximo, onde a CBE deverá levar 19 atletas e demais membros da 
comissão técnica, tendo em vista que esse evento é classificatório aos Jogos Pan 
Americanos de 2019; 
- Projeto ao Campeonato Mundial Adulto da China em julho próximo onde a CBE 
deverá apoiar 09 (nove) atletas e demais membros da comissão técnica; 



- Outras várias ações de caráter essencialmente técnico da CBE, seguindo-se a 
nossa visão de direcionar a maioria dos nossos recursos públicos em benefício do 
fomento e desenvolvimento esportivo da esgrima brasileira. 
 

5. Dentre essas ações eminentemente técnicas de nosso replanejamento orçamentário 
encontra-se o subsídio parcial aos Cursos de Formação de Técnicos do IBE a fim 
de reduzir quase à metade o valor das inscrições de alunos para tais cursos, 
passando de R$ 1.500,00 de inscrição por aluno para R$ 800,00 por aluno e, ainda, 
com a possibilidade desse valor ser parcelado em até 04 vezes.  
 

6. Aos alunos que já se inscreveram aos cursos de Formação de Técnicos de São 
Paulo e Curitiba, e pagaram a totalidade ou dividiram seus pagamentos em parcelas, 
tais valores serão devolvidos pela CBE proporcionalmente ao valor atual de cada 
curso acima indicado.  

                                   A presente justificativa de subsídio aos cursos de Formação de 
Técnicos do IBE para 2018 presta-se para manter íntegro o compromisso da CBE em 
conferir a mais ampla transparência quanto ao uso dos recursos públicos originários da Lei 
Agnelo Piva - LAP.   

         Dentro em breve, e após ultrapassada a fase de aprovação final pelo 
Colegiado do Comitê Olímpico do Brasil quanto ao replanejamento orçamentário da CBE, 
tudo isso estará disponibilizado em nosso site no Ícone Transparência.  
  

Atenciosamente, 
 
 
 
  
                   Ricardo Machado                                          Arno Périllier Schneider 
                       Presidente                                                        Vice-Presidente 
                                                                                   


