
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Rio de Janeiro, RJ, 2 de setembro de 2019. 

 
OF / CBE / Presidência / Nº 2019.401 
Do Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE 
Aos Senhores(as) Presidentes das Federações, à Comissão de Atletas e aos Responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs – Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE 
 

ASSUNTOS: TÍTULOS HONORÍFICOS:  

                 - HALL DA FAMA CBE  
   - COLABORADOR EMÉRITO CBE 
  

Prezados (as) Senhores (as), 
 

 
I – HALL DA FAMA CBE – Membros de Honra 

 
             Esta Presidência, autorizada pelo Artigo 96, V do Estatuto CBE, decidiu inaugurar o HALL 

DA FAMA DA CBE a fim de serem homenageadas algumas personalidades que fazem parte da 

história da esgrima brasileira em razão da excelência e sucesso em suas atividades, contribuindo 

de forma relevante para o nosso esporte.  

    O HALL DA FAMA DA CBE foi inicialmente dividido em 04 (quatro) Categorias distintas: 

1) Dirigente Esportivo 

2) Atleta 

3) Mestre D´Armas 

4) Árbitro 

             Inaugurando o HALL DA FAMA DA CBE, concedemos a comenda de MEMBROS DE 

HONRA aos seguintes homenageados: 

 

Categoria Dirigente Esportivo:  Arthur Telles Cramer Ribeiro 

Categoria Atleta:   Renzo Pasquale Zeglio Agresta 

                     Nathalie Marie Moellhausen 

                   Jovane Guissone 

Categoria Mestre D´Armas:  Alexandre Alves Teixeira 

Categoria Árbitro:    Régis Trois de Ávila 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

   A divisão em Categorias presta-se para realçar alguns dos mais relevantes méritos dos 

seus integrantes. Mas, todos, sem exceção, são ESGRIMISTAS na mais ampla concepção do seu 

conceito.  

    Evidente que há outras pessoas a merecerem esta mesma honraria e até mesmo outras 

categorias a serem criadas para o futuro, inclusive em homenagens póstumas. Por tais motivos, a 

decisão de agora inaugurar o HALL DA FAMA DA CBE dividida naquelas categorias e de serem 

escolhidos os seus homenageados foi apenas um ponto de partida, com o intuito de mantermos 

viva a nossa memória esportiva.  

Membros de Honra: 

Arthur Cramer: esgrimista olímpico que muito se destacou nas pistas, mas também como Mestre 

D´Armas e árbitro internacional, está sendo homenageado como Membro de Honra a integrar o Hall 

da Fama da CBE em razão dos seus relevantes feitos como Dirigente Esportivo da esgrima 

brasileira e da esgrima mundial. 

Nathalie Moellhausen e Renzo Agresta: atletas olímpicos consagrados e multicampeões 

internacionais. Ambos, cada um de sua forma e tempo, já deixaram as suas marcas e exemplos a 

serem seguidos pelos jovens esgrimistas brasileiros, dada a grandeza de seus feitos esportivos. 

Jovane Guissone: a modalidade da Esgrima em Cadeira de Rodas passou a integrar a CBE 

somente a partir de 2019 e Jovane, ao longo da sua brilhante carreira esportiva, recebeu diversos 

apoios oriundos do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, nosso atual parceiro, bem como das 

demais entidades, clubes e técnicos que tão bem o recepcionaram nessa jornada. Antes desta 

união institucional entre a esgrima convencional e a esgrima em cadeira de rodas, Jovane foi 

Campeão Paralímpico – JO Londres 2012, o maior título que um esportista pode alcançar. Dada a 

relevância dos seus feitos esportivos que marcaram a história da esgrima brasileira, a CBE não 

poderia deixar de homenageá-lo, pois somos um só esporte. 

Alexandre Teixeira: Mestre D´Armas forjado no Brasil, traz a marca singular de um educador por 

excelência. Seus principais méritos estão sendo reconhecidos pela formação integral do indivíduo, 

mas, também, por conduzir com maestria muitos dos seus atletas e equipes nacionais até o alto 

rendimento esportivo ao longo de diversos ciclos olímpicos.  

Regis Trois: um destaque como atleta olímpico e Mestre D´Armas, está sendo homenageado com 

Membro de Honra a integrar o Hall da Fama da CBE em razão da sua atividade como árbitro FIE 

de reconhecimento mundial pelas suas notórias qualidades de julgamento.  

 

II - COLABORADOR EMÉRITO CBE 

             Com base no Artigo 96, Inciso I do Estatuto da CBE, esta Presidência, em aproveitamento 

da oportunidade, resolveu também homenagear um dos seus colaboradores, o Gerente de Esportes 

EDUARDO SALES DE AZEREDO para receber o título de COLABORADOR EMÉRITO DA 

CBE em razão de suas múltiplas competências e elevado prestígio profissional.  



 
 
 
 
 
 

 
 

    Por dever de justiça, esta Presidência reconhece e enaltece os valores de todos os demais 

colaboradores da CBE pela dedicação, seriedade e eficiência com que vêm desenvolvendo as suas 

atividades profissionais do dia-a-dia. Por tal motivo, Eduardo Sales, como “maestro dessa equipe”, 

receberá esta homenagem em nome próprio e também em representação ao TIME CBE.     

 

III - BIOGRAFIAS 

             As biografias dos atuais Membros de Honra a integrarem o HALL DA FAMA CBE, bem 

como a biografia do Colaborador Emérito CBE falam por si e seguem em apresentação anexa a 

esse ofício. 

 

IV - DATA DA SOLENIDADE  

 

             As justas homenagens aos Membros de Honra integrantes do Hall da Fama CBE e ao 

Colaborador Emérito CBE serão feitas no dia 05 de outubro próximo, durante a realização 

dos Campeonatos Brasileiros Interclubes – CBI da Categoria Livre 2019 - Curitiba, PR, em horário 

a ser posteriormente divulgado. 

   Recebam os homenageados os mais elevados reconhecimentos e agradecimentos da 

ESGRIMA BRASILEIRA pelo “conjunto da obra” em prol do nosso esporte. 

 

Atenciosamente, 
 
 

  
 

               
 Arno Schneider       Ricardo Machado 

                       Vice-Presidente       Presidente  
 

 


