
 
 

 

Rio de Janeiro, RJ, 19 de março de 2018. 
OF / CBE / PRES / Nº 2018.068. 
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE. 
Às Federações Estaduais, Comissão de Atletas e aos Senhores (as) Responsáveis pelas Entidades de 
Prática Desportiva – EPDs – Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 
 
Assunto: Nota de Esclarecimento – Recomposição da verdade 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

  No dever de esclarecer e de restabelecer a verdade, passamos a relatar a falsa notícia 

difundida durante os Campeonatos Brasileiros da categoria Infantil e Torneio Nacional Pré-Cadete 

ocorrido nesse último final de semana em Curitiba/PR.  

  Sem origem definida e, certamente com interesses escusos, espalhou-se 

maliciosamente a notícia de que a CBE estaria custeando as despesas de uma dirigente esportiva, Sra. 

Nilda Krause, a fim de viajar a Curitiba “apenas para separar medalhas a serem entregues durante a 

premiação”. Nesse sentido, os “críticos de plantão”, no anonimato, afirmaram que a CBE estaria 

retirando recursos financeiros que poderiam ser direcionados a atletas a fim de beneficiar uma 

dirigente esportiva.    

  Porém, e diversamente a isso, a Sra. Nilda Krause, o técnico e todos os atletas da 

SOGIPA tiveram suas despesas de passagens aéreas e hospedagens custeadas pelo Comitê Brasileiro 

de Clubes – CBC, fruto da parceria entre a CBE e essa entidade, assim como foram custeados e 

beneficiados pelo CBC com passagens aéreas e hospedagens muitos dos atletas, árbitros, técnicos e 

dirigentes de diversas EPDs que estiveram presentes naquele evento.  

  Por outro lado, e ao mesmo tempo em que esses lamentáveis fatos estão se tornando 

corriqueiros, a CBE firmou convênio nesse mesmo fim-de-semana com o Sindiclubes do Paraná, 

Federação de Esgrima do Paraná e Sociedade Thalia a fim de realizarem juntos, já nesse primeiro 

semestre de 2018, mais um Curso de Formação de Técnico de Esgrima Nível I agora em Curitiba. 

Dessa forma, o Instituto Brasileiro de Esgrima - IBE, braço educacional da CBE, está se robustecendo e 

ampliando as suas ações. 

                   Enfim, diversas outras ações administrativas, técnicas e tecnológicas da CBE estão em 

andamento, e com reflexos muito positivos a curto e médio prazo a fim de propiciar um maior 

crescimento quantitativo e qualitativo do nosso esporte. 

  Em paralelo a essas maliciosas ações, permanecemos firmes em nossos propósitos e 

compromissos assumidos desde o início de nossa gestão. As críticas construtivas são, e sempre serão, 

muito bem-vindas, pois a esmagadora maioria de nossa comunidade deseja melhorias, quer ver a 

esgrima crescer cada vez mais. Por tudo isso, não abriremos mão de conduzir a CBE da forma que 

entendemos ser a mais correta e positiva para a evolução do nosso esporte, e contamos com o apoio 

de muitos que conosco colaboram direta e indiretamente.  



 
 

 

                    A título de exemplo, o nosso Conselho Técnico vem atuando com afinco e qualidade, e a 

maioria das decisões tomadas é fruto de debates. Estamos cada vez mais qualificando os nossos 

processos de governança a fim de evitarmos que equívocos ocorram ou que se repitam. Nossos 

empregados estão trabalhando à exaustão num regime intensivo de atualização e melhoria 

administrativa interna. Nossa diretoria, nossos assessores e colaboradores estão se doando 

intensamente para oferecer à esgrima brasileira uma melhor imagem e visibilidade. Reconhecemos 

nossas eventuais falhas não intencionais e sabemos que o caminho é longo até atingirmos a eficiência 

desejada. Mas estamos nessa caminhada em linha reta e não desviaremos.    

                    Por fim, permaneceremos atentos aos movimentos que visam à mera desmoralização de 

nossa entidade, dos seus gestores e das pessoas que lutam diariamente em prol do nosso esporte, 

pois apenas desagregam e procuram impedir o crescimento da esgrima brasileira sem qualquer 

contribuição. Nesse sentido, não hesitaremos em tomar todas as medidas necessárias a fim de 

defender a lisura da entidade, de sua gestão e de todos aqueles que, com seriedade e abnegação, 

contribuem para a nossa evolução. 

                    Lamentamos profundamente levar a público esses fatos, bem como expor o nome de 

pessoa ilibada que há muito vem trabalhando enormemente para o nosso esporte. De outra parte, 

como dito, é nosso dever prestar esse esclarecimento a fim de recompor a verdade. 

 

Atenciosamente, 

 

 

                                 Ricardo Machado                                       Arno Schneider 
Presidente                                             Vice-Presidente 

 

 
  


