
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 23 de março de 2021. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2021.376. 
Da Presidência 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 Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 
 
ASSUNTO: ELEIÇÕES GERAIS CBE / 2021 - AGRADECIMENTOS E FELICITAÇÕES 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 

É com enorme entusiasmo que, a contar do dia 20 de março próximo passado, Arno e eu 

fomos eleitos e assumimos a presidência da CBE para mais um período de gestão!  

Foram eleitos na mesma oportunidade os membros do Conselho de Administração da 

CBE, o representante das EPDs junto à Assembleia Geral da CBE, os membros do Conselho 

Técnico e os membros da Comissão de Atletas.  

A todos aqueles que se colocaram como candidatos, os nossos sinceros agradecimentos 

por terem se interessado em dar suas contribuições à CBE e, em consequência, ao 

desenvolvimento do nosso esporte!  

Aos eleitos, nossos parabéns! Estejam certos de que os desafios serão enormes, bem 

como enorme será a importância de cada um de vocês para a evolução da esgrima brasileira.    

Da mesma forma, agradecemos muitíssimo àqueles que deixaram de exercer seus 

anteriores cargos a partir desta eleição. Todos, sem exceção, tiveram as suas participações 

marcantes em nossa história evolutiva.   

Por fim, aos membros do colégio eleitoral da CBE que participaram deste histórico 

processo, o nosso muitíssimo obrigado! Suas escolhas refletirão no futuro de nossa entidade.   

Teremos muitos desafios pela frente, especialmente em face às consequências desta 

pandemia que paralisou o mundo esportivo. Esperamos que, em breve, possamos finalmente 

nos reencontrar de forma presencial e, principalmente, com saúde plena.  

De qualquer modo, nós não paramos em momento algum, embora os contatos pessoais 

tenham sido substituídos pelo universo virtual. A propósito, convidamos a todos para conhecerem 

o relatório das nossas atividades administrativas e esportivas relativas a 2020 que já está 

publicado em nosso site.  

Logo mais acontecerá o maior evento esportivo do mundo, qual seja, os Jogos Olímpicos 

de Tóquio. Ainda que venha a ser um espetáculo diferenciado por conta da pandemia, a esgrima 

brasileira estará lá representada. Os nossos atletas que estão nesta corrida olímpica em busca 

da classificação não pararam os seus treinos, tampouco houve redução de apoio por parte da 

CBE. Ao contrário, ombreamos com eles e ampliamos o nosso suporte, seus planejamentos 

foram readequados e seguimos juntos, investindo ao máximo para que os danos fossem 

minimizados.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Com relação aos jovens talentos, esses não foram esquecidos por nós, até porque a 

renovação esportiva é um dos nossos principais pilares de gestão. Em breve teremos a maior 

delegação brasileira de todos os tempos participando dos Campeonatos Mundiais Cadete e 

Juvenil na cidade do Cairo, Egito e custeada integralmente pela CBE. 

Para o futuro próximo, após os Jogos Olímpicos de Tóquio, há uma enormidade de 

projetos a serem levados adiante em atendimento aos anseios daqueles que querem ver a nossa 

esgrima brasileira cada vez maior e melhor. Muitos desses projetos foram represados em face à 

pandemia, apenas aguardando o momento adequado de seus lançamentos.  

Nosso braço educacional, o Instituto Brasileiro de Esgrima – IBE, está finalizando a 

adequação de outros cursos on line – EAD para logo mais serem postos à disposição de nossa 

comunidade.  

Da mesma forma, o Projeto Engajar tornou-se uma realidade através da aquisição pela 

CBE de materiais de esgrima para a iniciação esportiva, bem como equipamentos eletrônicos a 

serem distribuídos logo mais entre as nossas EPDs mais necessitadas por intermédio de contrato 

de comodato.  

Enfim, estamos preparados para colocar em ação todos esses e tantos outros projetos, 

na medida em que o nosso planejamento estratégico nos dá o norte para onde devemos 

caminhar.  

Uma vez mais agradecemos a todos que participaram desse histórico e democrático 

processo eleitoral. De nossa parte, estejam certos de que não faltará entusiasmo, dedicação e 

inovação. Enfrentaremos tempos difíceis, mas com seriedade, conhecimento, transparência, 

austeridade e visão progressista, a esgrima brasileira seguirá caminhando a passos largos para 

um patamar superior. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 Arno Schneider Ricardo Machado 
 Vice-presidente Presidente 


