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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Um ano memorável para a esgrima
brasileira!
Assim podemos definir 2019. Vejamos
algumas das tantas conquistas:
A CBE foi uma das primeiras
entidades
olímpicas
a
obter
aprovação de projetos junto ao
Comitê
Olímpico
do
Brasil
direcionados ao suporte e fomento
das categorias de base;

Após 92 anos de existência da CBE, inauguramos finalmente o seu
Hall da Fama em homenagem e reconhecimento a celebridades de
nosso meio, a fim de manter viva a história da esgrima brasileira;
Pela primeira vez foi realizada uma Copa do Mundo de Esgrima em
Cadeira de Rodas no Brasil;
Foram eleitos os membros integrantes do Conselho de Administração,
do Conselho de Ética e do Conselho Técnico da CBE, além de uma
nova constituição da Assembleia Geral e, por fim, a ampliação da
Comissão de Atletas de 3 para 8 membros;
Nova reforma estatutária foi aprovada, ampliando e democratizando
enormemente o colégio eleitoral de 22 para 42 votantes, sendo esses
distribuídos de forma igualitária entre as Federações, clubes e atletas;
A Assembleia Geral da CBE aprovou o Planejamento Estratégico
2020/2024 para a nossa entidade;
Firmamos nova parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC,
ampliando significativamente os apoios aos clubes a ele filiados;

Tivemos expressivos resultados esportivos em 2019 que estão citados
no corpo deste relatório, mas desde logo enumero alguns:
A talentosíssima espadista Nathalie Moelhausen conquistou a
inédita medalha de ouro para o Brasil no Campeonato Mundial de
Esgrima realizado em Budapeste, Hungria, e, como isso, garantiu a
sua classificação nos Jogos Olímpicos de Tokyo 2020;
O campeão paralímpico Londres 2012, Jovane Guissone, voltou a
conquistar medalhas em Copas do Mundo da categoria da esgrima
em cadeira de rodas, colocando-o muito próximo da classificação
aos Jogos Paralímpicos Tokyo 2020;
O floretista Guilherme Toldo, por seus excelentes resultados,
encerrou o ano de 2019 em 25º do ranking mundial e essa posição o
deixou a um passo da classificação olímpica Tokyo 2020;
Os atletas Karina Trois (sabre), Athos Schwantes (espada), Ana
Beatriz Bulcão (florete) e Bruno Pekelman (sabre), por serem os
primeiros lugares do ranking brasileiro em suas respectivas armas,
estão classificados para participarem do Campeonato Pré-Olímpico
classificatório aos Jogos Olímpicos Tokyo 2020.
Com efeito, ano após ano vimos atingindo e
superando as metas traçadas para a nossa gestão: a
modernização
da
governança
e
máxima
transparência, o investimento crescente na base
esportiva, a formação de
novos técnicos e árbitros, a evolução esportiva com
novas conquistas nas
diversas
armas,
gêneros
e
categorias,
o
reconhecimento internacional de nossos atletas e
equipes, dentre tantas outras metas que já foram
alcançadas.

Assim, seguimos firmes em direção a 2020 na busca de novas
conquistas, pois elas sempre serão de todos. Aos nossos esgrimistas, das
crianças aos veteranos e seus treinadores, aos clubes e academias
vinculadas e reconhecidas, aos familiares e amigos que nos cercam, aos
nossos árbitros, às federações estaduais e seus dirigentes, aos Conselhos
e Comissões da CBE, enfim, à família da esgrima brasileira, o nosso
MUITO OBRIGADO pelo ano que se passou com tanta qualidade e
evolução.
Por fim, embora muitas atividades da CBE sejam invisíveis à nossa
comunidade, são elas fruto do trabalho dedicado e extremamente
qualificado de nossa equipe de colaboradores e Diretoria. Por tudo isso
e a todos eles, o meu pessoal muito obrigado!

Ricardo Machado
Presidente

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
UM NOVO CENÁRIO PARA O NOSSO COTIDIANO

O ano de 2019 trouxe um novo cenário ao nosso cotidiano administrativo.
O Comitê Paralímpico – CPB, ainda no final do exercício de 2018, por meio
de um Termo de Cooperação, transferiu parte da gestão da esgrima em
cadeira de rodas à CBE, o que nos trouxe novos desafios.
Apesar do CPB descentralizar os mesmos recursos oriundos de
prognósticos das loterias federais, o entendimento e forma de aplicação
daqueles montantes se dá de forma diversa aos que costumeiramente
atuamos em ações compartilhadas com o Comitê Olímpico do Brasil. Fezse necessário, portanto, a contratação de novos funcionários, suas
capacitações, treinamentos e adequação de todos nós ao “mundo novo”.
Mantivemos a configuração com a divisão das tarefas associadas em
grupos para área meio e área fim. Buscamos manter a mesma estrutura
de procedimentos para as ações técnico-administrativas vinculadas ao
universo paralímpico com um colaborador voltado às atividades
administrativas (recursos humanos, financeiro, prestação de contas) e
outros dois colaboradores à gestão técnica (coordenação geral, elaboração
de convênios, gestão de projetos, etc).

EQUIPE DE TRABALHO
O Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Esportivo da
CBE abrange a gestão da esgrima olímpica e paralímpica, tendo como
principais atribuições:
acompanhamento de projetos durante o prazo de execução, emissão
de passagens, hospedagens e demais ações de viagens;
organização de projetos esportivos nacionais e internacionais, controle
e manutenção de material esportivo específico da modalidade;
interface junto ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), Comitê
Paralímpico Brasileiro (CPB), Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e
Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Esse último
voltado a atividades legislativas, tais como a certificação anual da CBE
em atendimento aos artigos 18 e 18-A da denominada Lei Pelé, sem
contar interações para resolução de questões de incentivo a atletas
como os programas Bolsa Atleta e Bolsa Pódio.
Gerente de Esportes – Eduardo S. Azeredo
Coordenador Equipe de Base – Athos Schwantes
Coordenador Esgrima em Cadeira de Rodas – Ivan Schwantes
Assistente de Esportes – Rodrigo F. R. de Sousa
Assistente de Esportes – Robson R. de Oliveira
Assistente de Esportes – Ednilson C. da Cunha
Assistente de Esportes – Bruna V. Campos
O profissional vinculado ao Instituto Brasileiro de Esgrima – IBE atua
em promoção de ações relativas à área pedagógica e operacional do IBE.
Ficam sob sua supervisão:
emissão de passagens, hospedagens e demais ações de viagens;
inscrição em cursos;
auxílio à elaboração do conteúdo programático;
controle de frequência, notas, cadastros, cobranças e pagamentos,
entre outras atividades.
Assistente de Esportes – Ana Beatriz C. Barros

Para as atividades de Manutenção Administrativa contamos com duas
profissionais alocadas individualmente para ações olímpicas e paralímpicas.
Evidentemente que ambas estão habilitadas às particularidades de cada
modalidade e desempenham suas tarefas de forma espelhada.
Destacamos algumas de suas atividades:
Ações junto ao escritório de Contabilidade;
Departamento pessoal;
Controle e emissão de certidões negativas;
Prestação de contas de convênios e projetos.
Essas colaboradoras têm papel estratégico no ciclo de atividades da
Confederação. Como atuam predominantemente na prestação de contas,
acabam por auditar os processos e introduzem, ainda que de forma
secundária, ações de compliance ao ciclo das atividades.
Em 2019 foi mantida a parceria junto ao Centro Integrado Empresa Escola –
CIEE com a manutenção de duas vagas para estágio em gestão de projetos.
Esse programa permanece alinhado à missão do Instituto Brasileiro de
Esgrima – IBE na busca incansável de fomentar e capacitar, em várias
vertentes, jovens educandos brasileiros em formação acadêmica em
Educação Física em prol do desporto.
Departamento Pessoal e Prestação de Contas
Assistente Administrativo – Eliane F. Ponte
Assistente Administrativo – Raysa Gisele S. Cassimiro
Estágio em Gestão de Projetos
Estagiário – Rodrigo N. Nunes
Estagiário – Wallace D. Alves

Esse grupo de trabalho gerenciou em 2019 o total de 97
projetos. Desses 87 da esgrima olímpica e outros 10 da
esgrima paralímpica. As ações foram realizadas em
manutenção e fomento do desporto, capacitação de
recursos humanos, preparação técnica e auxílio a atletas
e eventos esportivos.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
INSTITUTO OLÍMPICO BRASILEIRO - IOB / COB
O Instituto Olímpico Brasileiro deu continuidade às ações de capacitação
no âmbito das modalidades esportivas.
No exercício de 2019, o Presidente da CBE, Ricardo Machado e seu
Gerente de Esportes, Eduardo Sales, participaram dos principais cursos
voltados às atividades administrativas. O Curso Avançado de Gestão
Esportiva – CAGE e o Curso de Capacitação em Planejamento
Estratégico – CCPlan tiveram foco no planejamento estratégico das
Entidades Olímpicas Esportivas. O propósito era habilitar gestores das
entidades e preparar o programa quadrienal (Planejamento Estratégico
para o ciclo olímpico 2021 a 2024) inserido nos mais modernos conceitos
de administração e governança.
Em junho de 2019 foi realizado o Curso Atualização de Gestores IOB,
voltado ao treinamento e aperfeiçoamento dos profissionais atuantes nas
confederações desportivas filiadas ao COB. Tinha como objetivo capacitar
os participantes para utilização de todas as ferramentas de gestão do
Comitê, apresentar as melhores práticas de gestão do mercado, bem
como prover subsídios para exercerem suas funções de forma efetiva na
rotina diária. Participaram desse módulo presencial de 40 horas os
colaboradores Eduardo Azeredo, Rodrigo Fontes e Bruna Campos.
Além disso, a nossa colaboradora Bruna Campos e nossos estagiários
Rodrigo Narciso e Wallace Alves, todos vinculados ao Departamento de
Planejamento e Desenvolvimento Esportivo da CBE, puderam ampliar
seus conhecimentos através de um módulo básico de formação, o
denominado Fundamentos da Administração Esportiva FAE. Os cursos
foram semipresenciais e à distância, o que permitiu conciliar as atividades
acadêmicas com a rotina administrativa funcional.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
ACADEMIA PARALÍMPICA / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE
CONTAS E CONVÊNIOS / CPB

Por fim, o Comitê Paralímpico Brasileiro por meio de seu departamento
pedagógico promoveu Curso de Aperfeiçoamento de Controle e
Prestação de Contas e do Novo Sistema de Gestão de Convênios – SGC.
Este movimento aprofundou os conceitos quanto à consolidação de
convênios desde sua formulação até sua conclusão com a entrega da
prestação de contas.
O Coordenador da Esgrima em Cadeira de Rodas, Ivan Schwantes, a
Assistente de Esportes, Bruna Campos e a Assistente Administrativa, Raysa
Cassimiro alcançaram seus diplomas em mais essa importante jornada de
conhecimento em prol das atividades administrativas da esgrima brasileira.
No exercício de 2019, os dirigentes da CBE e seus colaboradores somaram
mais de 1000 horas de treinamento e capacitação, o que certamente trouxe
incontáveis benefícios à gestão da CBE.

CONSTRUÇÕES E PARCERIAS
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A Confederação Brasileira de Esgrima, em conjunto com o Escritório de
Projetos do Comitê Olímpico do Brasil, desenvolveu seu planejamento
estratégico para o ano de 2020. O planejamento estratégico é uma
ferramenta de suma importância para as melhores tomadas de decisões.
Dentro das inúmeras fases do processo podemos destacar a análise
SWOT que especifica cenários de forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças. Projeta metas futuras e estabelece valores inflexíveis. Compete,
ainda, ao programa, o estabelecimento de pilares que balizarão os
caminhos a seguir, a melhor definição e distribuição dos recursos dentre
outros inúmeros benefícios.
MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Ainda no tocante a parcerias direcionadas à atividade administrativa da
CBE, não podemos deixar de mencionar a relação da CBE com a
Scavasin informática Ltda-ME. Um trabalho voluntário liderado pelo
empresário e esgrimista olímpico Fernando Scavasin que, junto aos
nossos colaboradores, detalhou as atividades corporativas em entrevistas
pessoais, departamentalizadas e por categorias num longo e minucioso
estudo das rotinas, atividades, funções e atribuições de cada integrante.
Hoje, a CBE conta com mais de 20 processos mapeados que serão
postos em atividade inicial no exercício de 2020. A título de exemplo,
dois dos processos acima referidos trarão, com certeza, enorme evolução
administrativa para a CBE, uma vez que três movimentos distintos serão
fundidos em um só. Essas ações seguirão sua evolução natural de ajustes
e correções com a implementação de marcadores, auxílio da tecnologia
da informação, dentre outros avanços. Esse e outros feitos já estão
elevando a gestão da CBE a outro patamar.

CONSELHOS
CONSELHO FISCAL

Os Conselheiros fiscais reuniram-se trimestralmente na sede da CBE para
apreciar as contas da entidade. Foram conduzidas reuniões nos dias
01/04/2019 (análise do primeiro trimestre), 08/07/2019 (análise do segundo
trimestre), 16/12/2019 (análise do terceiro trimestre) e 26/03/2020 (análise
do exercício 2019). Essa última baseou-se, também, nos apontamentos
trazidos pelos demonstrativos financeiros – Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado do Exercício, Fluxo de Caixa, etc – e pela
Auditoria Externa Independente que julgou os relatórios financeiros
apresentados como adequados e consonantes com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, em todos os aspectos relevantes, à posição patrimonial
e financeira da CBE e o desempenho de suas operações para o exercício
findo naquela data, 31/12/2019.
No dia 15 de agosto de 2019 o Conselheiro Fiscal, Sr Diógenes Ivo
Fernandes de Sousa e Silva, Presidente do Conselho Fiscal, apresentou
junto à secretaria da Entidade uma carta com pedido de exoneração de
suas funções. Diógenes informou, à época, que faria uma especialização
de suas atividades profissionais na Europa e que tal prática seria de
incompatível conciliação com os deveres relativos ao Conselho Fiscal. Na
oportunidade, registrou sua profunda admiração pela administração da
CBE, algo que considerou “exemplo de valentia, determinação e zelo”. O
Sr. Saulo Rodrigues, primeiro suplente, assumiu o cargo vago e foi eleito
presidente do conselho por seus pares.
Para os demais conselhos da CBE (Conselho de Administração, de Ética e
Técnico), seus membros foram eleitos no dia 21/08/2019 em Assembleia
Geral Extraordinária, de acordo com o que preconiza o estatuto da
Confederação Brasileira de Esgrima.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
MEMBROS NATOS
Ricardo Machado (Presidente da CBE)
Guilherme Toldo (Presidente da Comissão de Atletas)
REPRESENTANTES DAS FEDERAÇÕES
Suzana Pasternack (FPE)
Ildefonso Petrich (FEP)
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE PRÁTICA DESPORTIVA - EPDS
Roberto Pacheco e Silva (CAP)
Carolina Moreira (ECP)
MEMBRO INDEPENDENTE
Pablo Sérgio Mangiaterra

A primeira reunião do Conselho deu-se no dia
06 de outubro de 2019, na cidade de Curitiba,
em
aproveitamento
a
realização
dos
Campeonatos Brasileiros. O motivo principal do
encontro era a promoção da eleição do
presidente vice-presidente, bem como situar
todo o colegiado das diversas atividades da
CBE passadas, futuras e em curso.
Foram apresentadas questões de ordem
técnica e administrativa. Tratou-se também de
uma proposta para alteração do estatuto, da
elaboração do regimento interno do conselho e
da criação de duas comissões para analisar
temas específicos. A primeira para tratar das
deliberações acerca do regimento interno e a
segunda para formulação de orçamento anual
da CBE. Foram eleitos por seus pares a Sra.
Suzana Pasternack como Presidente e o Sr
Pablo Mangiaterra como Vice-Presidente.
Há outro registro de reunião do Conselho de
Administração, datada de 28/11/2019. Nesse ato
aprofundou-se a proposta de alteração
estatutária trazida pela Federação de Esgrima
do Paraná (FEP) e, na mesma ocasião, foram
aprovados o Regimento Interno do Conselho e
o relatório do plano orçamentário da CBE.

CONSELHO DE ÉTICA

O Conselho de Ética está formado por três integrantes igualmente
eleitos em 21/08/2019, data das eleições gerais da Entidade. São eles:
Elton Shimbo Carmona
Ana Paula Dimitrow Garcia Pereira Portugal
Giacomo Guarnera
Em 18 de setembro de 2019 reuniram-se para decidir acerca da
presidência e da secretaria do colegiado ficando assim resolvido:
Presidente do Conselho -, Giacomo Guarnera, Vice-Presidente - Ana
Paula Portugal e Secretário - Elton Carmona. Ainda naquela
oportunidade foi estabelecido para o dia 20/11/2019 como data para
aprovação do Código de Ética.
A segunda reunião deu-se em 09/12/2019 e, além da aprovação do
Código de Ética, foi inserida a apreciação e deliberação seu
Regimento Interno. Os membros do conselho aprovaram por
unanimidade os documentos citados que entraram em vigor a partir
da deliberação.

CONSELHO TÉCNICO
O maior colegiado da CBE possui 14 membros, a saber:
MEMBROS NATOS
Ricardo Machado (Presidente CBE)
Arno Perillier Schneider (Diretor Técnico)
Amanda Netto Simeão (Comissão de Atletas)
Rayssa Veras (Comissão de Atletas)

REPRESENTANTES ELEITOS DOS
TREINADORES
Alexandre Alves Teixeira (GNU)
Alkhas Lakerbai (APE)
Carlos Guilherme Carlos Giffoni (SCM)
Eduardo Romão Gomes (BTC)
Emerson Correa (GNU)
Jorge Tuffi Daher Júnior (GCC);
Juan Ramón Velazquez Fernández (LTC)
Regis Trois de Ávila (CAP)
Ricardo Ferrazzi Júnior (CAP)
REPRESENTANTE ELEITO DAS FEDERAÇÕES
Fábio da Silva Loureiro (FEERJ)
REPRESENTANTE ELEITO DAS ENTIDADES
DE PRÁTICA DESPORTIVA -EPD
Luiz Carlos Ribeiro dos Santos Filho (SSJE)

O conselho ora disposto iniciou suas atividades com uma grande e
importante tarefa que foi adequar os regulamentos técnicos esportivos
para os anos de 2020 e 2021.
Após inúmeras propostas e discussões, o documento foi finalizado em
14/11/2019. O mesmo trouxe como adequações regras especificas
técnicas e de material e sua aplicação nas competições nacionais,
apoio a atletas, convocações de técnicos, calendário anual e ajustes de
calendários de competições e cursos técnicos.

ASSEMBLEIA GERAL DA CBE
De acordo com a reforma estatutária ocorrida em 2018 que criou os
conselhos acima referidos dentre outras tantas novidades, a Assembleia
Geral da CBE também teve uma importante alteração, qual seja, a
inclusão de mais um membro como representante das EPDs. Assim, a
Assembleia Geral da CBE, atualmente, possui representantes das
Federações, dos Atletas e dos Clubes.
Para ocupar essa vaga na Assembleia Geral da CBE, o representante das
EPDs eleito foi o Sr. Luiz Carlos Ribeiro dos Santos Filho da Sala São Jorge
de Esgrima (SSJE).

REFORMA ESTATUTÁRIA – Colégio Eleitoral

Em dezembro de 2019 mais uma importantíssima reforma estatutária foi
aprovada pela Assembleia Geral da CBE. Esta reforma partiu de uma
proposta da presidência da Federação de Esgrima do Paraná – FEP e tinha
como objetivo ampliar quantitativamente o colégio eleitoral e, ainda,
alterar a sua forma de constituição. Assim, o colégio eleitoral da CBE quase
dobrou de tamanho, passando dos 22 membros eleitores para 42 e a sua
distribuição passou a ser da seguinte forma:
4 Federações filiadas à CBE;
14 EPDs vinculadas à CBE (3 EPDs por Federação e 1 EPD por Estado
sem Federação constituída – MG e PA);
24 Atletas inscritos na CBE (5 atletas por Federação e 2 atletas por
Estado sem Federação constituída – MG e PA).

O Colégio Eleitoral ficou constituído por essas
três categorias de eleitores (Federações, EPDs
e Atletas) e cada uma delas possui
proporcionalidade de 1/3 no peso de votos.
O regramento do processo eleitoral consta no
Art. 30 e seguintes do Estatuto da CBE
publicado no seu site.

GESTÃO FINANCEIRA
Para o exercício de 2019 trabalhamos com uma receita orçamentária de
R$ 5.828.689,07 (cinco milhões oitocentos e vinte e oito reais seiscentos e
oitenta e nove reais e sete centavos). Esses valores são fruto das
descentralizações do Comitê Olímpico do Brasil – R$ 3.266.398,31 (três
milhões duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e
trinta e um centavos), do Comitê Paralímpico Brasileiro – R$ 1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil reais) e R$ 1.246.595,39 (um milhão duzentos e
quarenta e seis mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e nove
centavos), denominados “recursos próprios” oriundos de inscrições,
anuidades, taxas e patrocínios. Vale ressaltar que o valor expressivo para os
Recursos Próprios deu-se pela captação na Copa do Mundo São Paulo de
Esgrima em Cadeira de Rodas e esses valores captados foram revertidos
quase que integralmente para a organização e realização do próprio
evento.

RECEITA TOTAL
56,2%

22,3%

COB

CPB

R$ 5.812.993,70
21,4%
RECURSOS RÓPRIOS

Foram investidos mais de R$ 3,5 milhões diretamente em competições
nacionais e internacionais, o que representa 61,48% de todo o orçamento
anual da CBE no ano de 2019, subdivididas entre organização e
participação.

DESPESA TOTAL

R$ 5.828.689,07

Programas e Projetos de Fomento
Manutenção da Entidade
Formação Recursos Humanos
Preparação Técnica
Manutenção de Atletas
Competições Desportivas

0,69%
19,52%
1,15%
14,5%
2,66%
61,48%

COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
R$ 3.583.377,08
Participação em Competições
Internacionais
R$ 1.689.392,06 - 47,15%
Organização Competições
Nacionais e Internacionais
R$ 1.893.985,02 - 52,85%
Tivemos um total de 40 competições, com participação em 28 provas
internacionais e organização de outras 12 como os Torneios Nacionais,
Campeonatos Brasileiros de Categorias e provas internacionais, como a
Copa do Mundo de Esgrima em Cadeira de Rodas e o Campeonato Sul
Americano Cadete e Juvenil, ambos em São Paulo.
Ao final da temporada, mais de 200 atletas foram apoiados por algum
tipo de benefício direto da CBE (passagens, hospedagens, alimentação,
diárias, inscrições, outros) e, para as equipes principais, o custeio integral.
Houve o investimento direto da CBE no valor de R$ 158.000,00 (cento e
cinquenta e oito mil reais) com o pagamento de Bolsa Auxílio
(remuneração) a 4 atletas. Esgrima olímpica: Nathalie Moellhausen,
Guilherme Toldo e Alexandre Camargo; Esgrima em Cadeira de Rodas:
Jovane Gissone.

R$ 155.000,00

NATHALIE
MOELLHAUSEN

JOVANE
GUISSONE

R$92.000,00

R$9.000.00

58,2%

5,7%

GUILHERME
TOLDO

ALEXANDRE
CAMARGO

R$37.200,00

R$19.800.00

23,5%

12,5%

ATIVIDADES
ESPORTIVAS
Para a esgrima olímpica realizamos 9 eventos esportivos
nacionais, sendo 3 para as categorias Infantil / Pré-cadete; 1
evento específico para as categorias Cadete e Juvenil e 5 eventos
para a categoria Livre que englobaram, também, mais uma
competição para as categorias Veterano, Cadete, Pré-cadete e
Juvenil.
Para a esgrima em cadeira de rodas realizamos 3 eventos
esportivos de abrangência nacional (2 Torneios Nacionais e o
Campeonato Brasileiro). Também realizamos, pela primeira vez
no Brasil, uma Copa do Mundo de Esgrima em Cadeira de Rodas
na cidade de São Paulo e, em parceria com o Comitê Paralímpico
Brasileiro - CPB, utilizamos a excepcional estrutura física do seu
Centro de Treinamento. Este grandioso evento deu a
oportunidade a vários atletas brasileiros de vivenciarem pela
primeira vez uma competição internacional de grande porte, o
que gerou, também, maior visibilidade do nosso esporte junto aos
meios de comunicação. Nessa Copa do Mundo de Esgrima em
Cadeira de Rodas realizada no Brasil participaram 30 países e 187
atletas.

CATEGORIAS DE BASE
Dando continuidade às crescentes demandas das categorias de base da
esgrima brasileira, a CBE apresentou de forma inédita, e teve aprovado
pelo COB, um Projeto que destinou R$ 380.607,62 (trezentos e oitenta
mil seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos) à participação de
jovens atletas em competições internacionais, estágios de treinamentos
no Brasil e também no exterior.
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES
Como decorrência do aumento do suporte financeiro, ocorreu uma
maior participação de atletas nos eventos de base sobre o ano de 2018,
conforme abaixo. Portanto, em sendo mantida essa mesma linha de
ação nos próximos anos, teremos melhoria significativa dos resultados
esportivos, aumento dos investimentos, maior visibilidade do esporte no
país, dentre outras tantas consequências positivas.

125% 16%

7%

3%

ESTÁGIO TREINAMENTO
CATEGORIAS DE BASE
O Estágio de Treinamento, ocorrido entre os dias 06 a 15 de dezembro
de 2019 na Escola de Educação Física do Exército – EsEFEx, fez parte de
um Projeto elaborado pela CBE e aprovado pelo COB para as Categorias
de Base através de um investimento de R$ 109.540,94.
Esta atividade teve como objetivo homogeneizar o conhecimento entre
os principais atletas da categoria no país, difundir técnicas de
treinamento e a preparação dos atletas para a temporada internacional
da categoria.
Participaram do estágio 43 atletas, conforme o quadro abaixo, 6
técnicos, sendo dois por arma, um preparador físico e um fisioterapeuta.
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O quadro das atividades foi dividido em 3 sessões diárias de
treinamento e contemplou: parte física, técnica, tática, regulamentos
e conhecimento gerais sobre treinamento.
Dentre tantas as atividades, os atletas tiveram a oportunidade de
receber especialistas em nutrição, doping, treinamento físico, prevenção
a lesões, regulamento e arbitragem.
Foram realizados, também, testes com o objetivo de conhecer as
principais valências físicas dos atletas e ainda iniciar um trabalho de
acompanhamento futuro das condições gerais e especificas
necessárias para o melhor desempenho dos atletas na categoria
sênior.
A resposta ao estágio foi muito positiva por parte dos participantes
(atletas, técnicos e demais profissionais envolvidos), sendo
considerado de grande valia para todos. A par disso, o projeto da CBE
para o futuro é o de realizar ao menos dois estágios por ano.

Clique para assistir o vídeo

CATEGORIA ADULTO
EQUIPES
As equipes das diversas armas e gêneros vêm se renovando e evoluindo de
forma equilibrada e promissora.
INDIVIDUALMENTE
Obtivemos expressivos resultados individuais em 2019. Citamos alguns:

De forma inédita para a história da
esgrima brasileira, a talentosíssima
espadista Nathalie Moelhausen
sagrou-se Campeã Mundial em
Budapeste,
Hungria.
Tal
feito
engrandeceu o nosso esporte e
encheu
de
orgulho
a
nação
brasileira! Nathalie ainda conquistou
a
medalha
de
Bronze
nos
Campeonatos Pan Americanos de
Toronto, Canadá, a medalha de
bronze nos jogos Pan Americanos de
Lima, Peru e a medalha de bronze na
Copa do Mundo de Chengdu, China.
O atleta Jovane Guissone, medalha
de ouro nos Jogos Paralímpicos de
Londres 2012, voltou a conquistar
medalhas no circuito mundial em
2019. Foi medalha de bronze na
Copa do Mundo de Esgrima em
Cadeira de Rodas de São Paulo,
Brasil, medalha de bronze na Copa
do Mundo de Esgrima em Cadeira de
Rodas de Amsterdã, Holanda e está
muito próximo da classificação aos
Jogos Paralímpicos Tokyo 2020.

O floretista Guilherme Toldo terminou o
ano na excelente 25ª posição do ranking
mundial,
foi
vice-campeão
Pan
Americano em Toronto, Canadá e está
muito próximo da classificação para a sua
terceira participação olímpica, nos Jogos
Olímpicos Tokyo 2020.
O jovem espadista Alexandre Camargo
obteve excelentes resultados em Copas
do Mundo e no ranking mundial Juvenil
em seu último ano nesta categoria.
Infelizmente, por conta de uma lesão,
ficou
impedido
de
participar
no
Campeonato Mundial Juvenil.
A floretista Ana Beatriz Bulcão obteve a
medalha de bronze nos Jogos Pan
Americanos de lima, Peru.
Os (as) atletas Karina Trois (sabre), Athos
Schwantes (espada), Ana Beatriz Bulcão
(florete) e Bruno Pekelman (sabre), por
serem os primeiros lugares do ranking
brasileiro em suas respectivas armas,
conquistaram o direito de participar do
Campeonato Pré-Olímpico classificatório
aos Jogos Olímpicos Tokyo 2020.

ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS
SALA D'ARMAS
BRASILEIRO

DO

CENTRO

DE

TREINAMENTO

PARALÍMPICO

A Sala D’Armas do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro será
administrada pela CBE a partir de 2020 em parceria com o CPB e a
coordenação deste trabalho estará sob a responsabilidade do colaborador
da CBE e Coordenador Técnico da Esgrima em Cadeira de Rodas, Ivan
Schwantes.
Essa parceria entre CBE e CPB consiste na cessão do espaço, montagem e
aquisição dos equipamentos por parte do CPB; pela CBE, a contratação
de(s) profissional (ais) e gerenciamento dos treinamentos.
Os objetivos são, principalmente, a formação de novos atletas dentro do
Projeto Escolar CPB/CAIXA, detecção de talentos, estágios e treinamentos
da Seleção Brasileira, além de ser o centro de referência da Esgrima em
Cadeira de Roda (ECR) no Brasil e no Continente Americano.

PROJETO ESPECIAL TOUCHÉ
JOVANE GUISSONE

Em parceria com o CPB que arcará com todos os
custos, a CBE elaborou um projeto especial para o
atleta Jovane Guissone, uma vez que o mesmo, por
seu histórico de resultados, está entre os melhores
do mundo, com real possibilidade de medalha nos
Jogos Paralímpicos Tokyo 2020. Tal projeto visa a
preparação especial no período pré Jogos
Paralímpicos a fim de propiciar melhores
condições de treinamento para o atleta.
A ser implementado de janeiro a setembro de
2020, o objetivo fundamental deste projeto é o de
otimizar o treinamento do atleta através de
diversas ações de apoio, tais como: realização de
estágios
de
treinamento,
aquisição
de
equipamento esportivo e contratação dos
seguintes profissionais de suporte ao atleta Jovane:
Técnico
de
Esgrima,
Preparador
Físico,
Fisioterapeuta, Massoterapeuta e Sparrings.

CICLOS PARALÍMPICOS 2020 - 2024 - 2028

Elaboração do Planejamento estratégico com
objetivos e metas para os próximos ciclos
Paralímpicos com foco nas seguintes áreas:
Fomento: aumento do número de praticantes,
de EPDs e cursos para a formação de
instrutores e técnicos;
Classificação Funcional: formação de novos
classificadores e organização da base de dados
dos atletas brasileiros;
Arbitragem: Formação e capacitação de
árbitros;
Organização
de
competições:
melhorias nos processos internos

RESULTADOS ESPORTIVOS
INTERNACIONAIS
Abaixo seguem os resultados esportivos internacionais 2019 de maior
relevância em todas as categorias.

ATLETAS DESTAQUE 2019
Em 2019, com o objetivo de reconhecer e incentivar os atletas em suas
diversas categorias pelo seu desempenho nas provas do calendário nacional,
a CBE instituiu o prêmio Atleta Destaque. A premiação foi concedida ao final
do Campeonato Brasileiro realizado em Curitiba e em São Paulo, para a
Esgrima em Cadeira de Rodas.
Os Atletas vencedores foram:
ATLETA DESTAQUE GERAL
Feminino - Nathalie Moellhausen
Masculino - Guilherme Toldo
Feminino - Esgrima em Cadeira de Rodas - Carminha de Oliveira
Masculino - Esgrima em Cadeira de Rodas - Jovane Guissone
ATLETA DESTAQUE CATEGORIA SENIOR

Espada Feminina - Amanda Netto Simeão
Espada Masculina - Athos Schwantes
Florete Feminino - Ana Beatriz Di Rienzo Bulcão
Florete Masculino - Heitor Shimbo Carmona
Sabre Feminino - Karina Trois
Sabre Masculino - Bruno Pekelman
ATLETA DESTAQUE - CATEGORIAS DE BASE
Infantil 9 anos - Sofia Asquino
infantil 11 anos - Luiz Foschini
Infantil 13 anos - Maria Paro
Pré-cadete - Gabriella Vianna
Cadete - Estevan Jorge
Juvenil - Renata Zetterman

EQUIPAMENTOS E MELHORIAS
REALIZADAS
aquisição de mais sistemas de vídeo
arbitragem,
aumentando
a
possibilidade de realização de mais
provas simultaneamente;
melhoria no sistema de Gestão de
competição e organização de clubes e
atletas – Sistema Ophardt;
aumento do número de árbitros
nacionais e viabilização do custeio da
arbitragem por parte da CBE;
gestão das competições nacionais de
forma a evitar que integrantes de
clubes façam parte da comissão
técnica de competições;
investimentos em categorias de base
de forma a possibilitar maior
experiência
aos
atletas
em
desenvolvimento;
conselho técnico em operação e
auxiliando nas decisões técnicas da
CBE.

COMUNICAÇÃO E MARKETING
2019 foi o ano onde buscamos consolidar os canais de comunicação com os
diversos públicos da Confederação Brasileira de Esgrima, sempre com o foco
de prestar serviços com pertinência, atualidade e transparência.
WEBSITE
Iniciamos a modernização e ajustes do site da CBE, pela construção de um
novo website, dentro da plataforma Wordpress.
Durante o ano nosso website obteve:

162.093
VISUALIZAÇÕES DE
PÁGINA

59.056
SESSÕES

28.832
USUÁRIOS

47,7%
RETURNING
VISITORS

REDES SOCIAIS

Em 2019 incrementamos a utilização do Instagram como
ferramenta de comunicação e relacionamento, bem como
mantivemos o Facebook como o principal canal para a
divulgação das ações da CBE. Utilizamos essa rede social
também para transmissão das semifinais e finais dos
campeonatos do calendário nacional e das competições
intencionais realizadas no Brasil.
Além disso, reforçamos nosso Canal no YouTube com a
criação das playlists com os vídeos das competições, para que
nossos atletas possam assistir seus jogos, bem como o público
em geral possa acompanhar as competições .

5.497 seguidores
5.310 curtidas na página
703 posts
139.692 interações
199 - média de interações por
post

crescimento no
número de
seguidores s/aa

37,7%

71 stories
20.703 interações nos
stories
292 média de interações
por story
396 posts
46.111 interações
116 média de interações
por post

1761

seguidores

UNIFORMES

Em 2019 firmamos parceria comercial com três empresas que
apoiaram a CBE na confecção de novos uniformes para uso
dos
atletas
melhores
rankeados,
em
competições
internacionais, atendendo ao desejo e necessidade de
apresentar a Equipe de Esgrima, valorizando o esporte o país
nesses eventos.
Os técnicos e demais profissionais envolvidos diretamente
também foram contemplados.
Aos demais atletas
interessados foi viabilizada a venda online, a preço de custo,
diretamente pelo fornecedor contratado.
Além dos atletas, uniformizamos os árbitros
também com o apoio dos patrocinadores abaixo.

nacionais,

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESGRIMA
CRIADO EM 2016, O IBE É O BRAÇO EDUCACIONAL DA CBE
O Instituto Brasileiro de Esgrima foi criado com o intuito de ampliar,
organizar, concentrar e fazer crescer, de forma coordenada, a Esgrima
brasileira. É uma extensão da Confederação Brasileira de Esgrima e,
como esta, não tem fins lucrativos, agindo sempre em parceria e/ou
contando com o apoio de patrocinadores externos, revertendo todas
suas forças exclusivamente para a formação e capacitação de novos
profissionais em Esgrima. Oferece, também, reconhecimento e
atualização de atletas, ex-atletas e participantes da comunidade da
esgrima que já atuam como árbitros e técnicos, porém sem formação
direcionada.

No ano de 2019 realizamos 4 cursos de Capacitação de Árbitros de
Esgrima, dentre eles, o Curso de Capacitação de Árbitros Nacionais e
Internacionais de Esgrima em Cadeira de Rodas e o Curso de
Formação de Árbitros Internacionais da FIE. Neste último indicamos e
formamos mais 1 árbitro Internacional em Esgrima convencional,
capacitado nas 3 armas.
As cidades contempladas com os Cursos de Capacitação de Árbitros
Nacionais e Internacionais foram: Curitiba, São Paulo e Porto Alegre.
Contamos com a participação de um total de 38 alunos, dos quais 9 já
se encontram aptos a atuarem em competições nacionais e 3 em
competições internacionais.
Além da área técnica, o IBE vem desenvolvendo, como já
mencionamos, um programa de estágio, em parceria com o CIEE, para
fomentar o desenvolvimento da esgrima em outras vertentes.

CURSOS IBE
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS NÍVEL I
3 ARMAS
Objetivo:
Habilitar profissionais da Educação Física para
o cargo de Técnico de Esgrima Nível I
(iniciação à prática desportiva) para atuação
em escolas, condomínios e academias, na
divulgação do esporte e nas diversas Salas
D'Armas no país, capacitando-os a planejar e
executar os treinamentos de iniciação à
prática esportiva de esgrima; habilitar na
atuação como técnico de esgrima voltado
para a iniciação esportiva; planejar, organizar e
dirigir atividades de esgrima de caráter
educacional e recreativo.

Grade de matérias:
História da Esgrima Olímpica; Generalidade
das 3 armas; Regulamento Técnico da FIE;
Regras e Regulamentos da esgrima brasileira;
Regulamento de organização de provas da
FIE; Administração da sala d'armas; Guarda,
Empunhadura e Deslocamentos; Ações
ofensivas, Ações defensivas
e Ações
contraofensivas das 3 armas; Fundamentos
Básicos da Lição Coletiva e Individual,
Todos os Cursos de Técnicos Nível I tem
estágio obrigatório de 30 horas.

CAPACITAÇÃO DE ÁRBITROS NACIONAIS
3 ARMAS
Objetivo:
Capacitar atletas e ex-atletas para o cargo de
Árbitro Nacional B e Júnior nas 3 armas, de
acordo com o Regulamento da Federação
Internacional de Esgrima – FIE e das normas
do
Regulamento
Técnico
da
CBE,
capacitando-os a atuar como árbitro nas
provas nacionais de todos os níveis
dependendo de sua categoria.
Grade de Matérias:
Regulamento
Técnico
da
Federação
Internacional de Esgrima; Regulamento de
Material da Federação Internacional de
Esgrima; Regulamento de Organização;
Regulamento Técnico da CBE; Prática de
Arbitragem e análise de ações.

MODELOS
PELO IBE

DE

CURSOS

OFERECIDOS

Extensivo: aulas sábados e domingos,
intercalados, preservando o calendário de
competições nacionais e estaduais.
Intensivo: Curso de oito dias com aulas
sequenciais.

CURSOS 2019
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICO DE
ESGRIMA NÍVEL I - BRASILIA / DF
Intensivo - de 21 a 27/01/2019
Carga horária: 56 horas/aula
Local: Touché Esgrima – Clube dos
Oficiais da Polícia Militar
Participantes: 5 alunos

CAPACITAÇÃO DE ÁRBITROS
NACIONAIS - CURITIBA /PR
Período: 06 a 08/09/2019
Carga horária: 20 horas/aula
Local: Centro de Referência em
Esporte e Atividade Física
Participantes: 22 alunos

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICO DE
ESGRIMA NÍVEL I – BELO HORIZONTE
/ MG
Extensivo : de 31/08 a 15/12/2019
Carga horária: 96 horas/aula
Local: Barroca Tênis Clube
Participantes: 16 alunos

CAPACITAÇÃO DE ÁRBITROS
NACIONAIS - PORTO ALEGRE /RS
Período: 23 e 24/11/2019
Carga horária: 20 horas/aula
Local: Grêmio Náutico União
Participantes: 17 alunos
CAPACITAÇÃO DE ÁRBITROS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE
ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS –
IWAS - SÃO PAULO/SP
Período: 30/07 a 04/08/2019
Carga horária: 20 horas/aula
Local: Centro de Treinamento
Paralímpico
Participantes: 9 alunos
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Em 2019 a CBE criou o seu HALL DA FAMA, com o objetivo de
celebrar e reconhecer a contribuição dos homenageados para a
esgrima brasileira e, com isso, promover a preservação da história do
esporte.
Esta primeira edição foi dividida em 4 categorias: Dirigente Esportivo,
Atleta, Mestre D’Armas e Árbitro, de forma a realçar os mais
relevantes méritos de cada um dos homenageados que,
independente de sua categoria, são ESGRIMISTAS, na mais ampla
concepção do seu conceito.
Na mesma ocasião, a CBE também homenageou Eduardo Sales
como Colaborador Emérito da entidade.
Os Membros de Honra do Hall da Fama CBE 2019 são:
Dirigente Esportivo: Arthur Telles Cramer Ribeiro
Atletas: Renzo Agresta, Nathalie Moellhausen e Jovane Guissone
Mestre D'Armas : Alexandre Alves Teixeira
Árbitro; Régis Trois de Avila

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS E ESPORTIVAS 2019
PRESIDENTE:
Ricardo Machado
VICE-PRESIDENTE
Arno Périllier Schneider
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