RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

2020

MARÇO DE 2021

sumário

mensagem do presidente.....................2
atividades administrativas................4
conselhos........................................ 6
assembleia geral da cbe ..................10
gestão financeira............................12
atividades esportivas......................15
atletas...........................................17
competições internacionais..............19
comunicação e marketing................. 27
ibe- instituto brasileiro de esgrima..33
nossa equipe....................................35
capacitação e treinamento...............37

mensagem
DO PRESIDENTE

"TODOS
IMPORTAM
E TODOS
PARTICIPAM"

Começamos 2020 com enorme expectativa quanto aos
Jogos Olímpicos de Tóquio, mas um inimigo invisível foi o
responsável direto pelo adiamento, por um ano, dos nossos
sonhos. A pandemia do Covid-19, como sabemos, produziu
repercussões não apenas de ordem biomédica e sanitária
em escala mundial, mas também de impactos sociais,
econômicos, políticos, culturais, esportivos, emocionais e
tantos outros sem precedentes na história recente da
humanidade.
Nossos hábitos tiveram de ser rapidamente modificados
para que pudéssemos continuar a vida de uma forma
diferente do conhecido “normal”. Em nossa modalidade
esportiva, por exemplo, fomos obrigados a cancelar a
realização de todos os eventos nacionais que estavam
programados para 2020.

Nesta toada, nos adaptamos a
uma
nova
realidade,
encontrando caminhos virtuais
alternativos
a
fim
de
mantermos a esgrima brasileira
ativa,
segura
e
unida.
Os
apertos de mão e os abraços
foram
deixados
de
lado
e
muitos
de
nós
tivemos
de
suportar a dor da perda de
pessoas que nos eram queridas.

mensagem
DO PRESIDENTE

Todos importam e todos participam! Esse vem sendo o
nosso lema. A solidariedade, o amor e a compaixão
compõem o conjunto dos sentimentos necessários para
mudarmos o mundo. Diante desta terrível situação pela
qual estamos passando, a vida precisa ganhar outros
propósitos frente ao reconhecimento de nossa fragilidade,
de nossa dependência dos vínculos sociais e da certeza de
que somos mais fortes e menos vulneráveis se estivermos
unidos.

Quanto ao futuro, este é imprevisível; porém, creio que
quando ele chegar, encontrará pessoas melhores. Ninguém
sai ileso do caos. Para vencermos esse enorme obstáculo
será preciso mudar e que sejam festejadas todas as
mudanças.
Com as lições e experiências adquiridas, estou certo de
que todos nós enfrentaremos o ano de 2021 com mais
energia e esperanças e que, juntos, conseguiremos manter
a esgrima brasileira no rumo certo de sua recuperação e
do seu crescimento.
Saudações e votos de plena saúde à comunidade da
esgrima brasileira!

Ricardo Machado
Presidente
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atividades administrativas
Um ano peculiar para a história
recente
da
humanidade.
A
pandemia do novo coronavírus,
Covid19, teve seu início no Brasil
em fevereiro de 2020. Como forma
de controle os governos, em seus
diversos
níveis,
decretaram
isolamento social uma vez que,
segundo especialistas, era a única
forma de diminuir a taxa de
transmissão da doença.
Tal determinação teve por efeito a
paralisação
de
setores
da
economia
incluindo
o
mundo
esportivo, com a suspenção de
todo o calendário de eventos.
Entretanto, algumas ações relativas
aos meses de janeiro e fevereiro,
ou seja, antes do anúncio do
mundo
pandêmico,
haviam
iniciado, trazendo novos desafios,
seja
para
cancelamento
de
atividades,
alteração
do
planejamento
e
culminando,
inclusive, na repatriação urgente
de atletas e treinadores brasileiros
em treinamento e competições no
exterior.
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atividades administrativas
Com as medidas restritivas de
locomoção, a CBE teve que
adotar
emergencialmente
o
sistema de Home Office. Esse
regime perdurou por seis longos
meses
quando
foram,
aos
poucos, sendo retomados os
expedientes
presenciais
em
nossa sede.
A adaptação ao trabalho remoto
foi rápida. Estabelecemos duas
reuniões diárias que tratavam
das atividades e metas iniciais e
ao final da jornada o reporte de
suas conclusões.
A
estrutura
dos
trabalhos,
divisão
das
tarefas
por
departamentos,
fonte
de
recursos (Comitê Olímpico do
Brasil-COB, Comitê Paralímpico
Brasileiro-CPB, Comitê Brasileiro
de
Clubes-CBC
e
Secretaria
Especial
do
Esporte
do
Ministério da Cidadania-SEE) se
manteve,
contudo,
não
foi
possível darmos continuidade
ao programa de treinamento de
estagiários, o qual deve ser
retomado em 2021.

MARÇO DE 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2020

conselhos

CONSELHO FISCAL
Essa última reunião foi
embasada, 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
dotadas 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,
31/12/2020
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Um
ano
de
2020
bastante
movimentado para o recém-criado
Conselho de Administração. Com
pautas
importantes
e
decisivas,
muitas
vezes
que
precediam
deliberações da Assembleia Geral poder
máximo
da
CBE,
que
culminavam em intensos e duros
trabalhos.
Todas
as
reuniões
se
deram por videoconferência.
Em Abril, cerca de 10 dias antecedendo a AGO, foi
realizada a primeira reunião do CA. Em pauta, a discussão
sobre uma forma de acolhimento da entidade Associação
Brasileira de Esgrimistas – ABE junto à CBE (vinculação ou
reconhecimento) e possível isenção financeira para a
entidade e atletas; a proposição de inclusão no Estatuto
da CBE as entidades esportivas que atuem com projetos
sociais
da
esgrima
como
entidades
reconhecidas;
conhecer e encaminhar o Balanço Patrimonial da CBE;
esclarecimento por parte da diretoria da CBE sobre as
atividades técnicas e administrativas que estão sendo
desenvolvidas dada a situação emergencial por conta da
Pandemia Covid-19 e adiamento dos Jogos Olímpicos de
Tóquio 2020; comentários sobre alguns temas de interesse
das entidades esportivas em razão da Pandemia.
No dia 30/06/2020 realizamos outra reunião, tratando
sobre
o
agravamento
da
pandemia
e
seus
desdobramentos. As perspectivas das atividades da CBE
para os próximos meses e a quitação de glosa junto ao
Ministério da Cidadania.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Apenas quinze dias depois, nova reunião para deliberar
sobre a destinação de verbas extraordinárias advindas do
COB e FIE e outros comentários e sugestões sobre temas
de interesse das entidades esportivas, em razão da
pandemia. Essa reunião definiu o repasse dos recursos
financeiros e de insumos sanitários às entidades de
prática desportiva vinculadas e reconhecidas à CBE.
Ainda em julho, nova reunião do Conselho para melhor
definir as entidades que deveriam receber os benefícios
tratados no encontro anterior. O montante de R$ 21.512,21
(vinte e um mil quinhentos e doze reais e vinte e um
centavos)
foi
repartido
igualitariamente
entre
18
entidades.

CONSELHO TÉCNICO
Se entendermos que o cerne de nossa entidade são as
ações esportivas, o Conselho Técnico certamente foi
aquele mais prejudicado no decorrer de 2020. Após uma
grande construção para as ações decisivas do último ano
do quadriênio olímpico, esse colegiado foi obrigado a
recolher toda a sua programação por conta da pandemia.
No início, como ainda não sabíamos exatamente como o
vírus se comportava, foram sendo tomadas decisões, sobre
decisões, pois os cenários iam se moldando de acordo
com o avanço da doença e a reação dos países para seu
controle.
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CONSELHO TÉCNICO
Às vésperas da organização de grandes eventos como a
Copa do Mundo São Paulo de Esgrima em Cadeira de
Rodas, Regional das Américas, 1ª Etapa do Circuito
Nacional Categoria Livre e do Estágio Nacional de
Treinamento das Categorias Cadetes e Juvenis, o Conselho
Técnico teve que decidir por suspender, ainda que
temporariamente, os eventos e, pouco tempo depois,
cancelá-los um a um.
A partir de então este conselho ficou monitorando o
mundo para melhor decidir a retomada das atividades
esportivas. Falou-se em julho, passamos para agosto,
setembro. Em outubro, alinhados com a CBE, promoveu
uma enquete entre sua comunidade. O resultado norteou
a decisão de se manter o calendário e rankings
estagnados.
Paralelamente à tomada de decisão para a retomada da
organização e participação das competições, a Direção
Técnica tratou de tentar preparar seus atletas já
classificados e em classificação para os Jogos Olímpicos
Tokyo2020.
Foram
inúmeras
reuniões
individuais
e
coletivas entre atletas, treinadores, coordenadores e
gestores esportivos, incluindo os parceiros do Comitê
Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Paralímpico do
Brasil (CPB).
Por fim, decisões importantes foram tomadas podendo
destacar o período de aclimatação e treinamentos em Rio
Maior, Portugal, sede de preparação do Time Brasil até
Paris2024.
Já ultrapassamos 2021 e as incertezas esportivas seguem
os passos da involução do vírus combatidos pela ciência.
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assembleia geral da cbe
Em 25/04/2020 realizamos a primeira Assembleia Geral
Ordinária do ano, voltada a aprovação das contas do
exercício de 2019, conhecer o relatório da Presidência e
ratificar a vinculação da Academia de Esgrima do Rio de
Janeiro – AERJ, após o parecer favorável emanado pelo
Conselho de Administração da CBE.
Fato marcante nessa reunião foi o debate quanto à
legitimidade para a realização das assembleias de modo
virtual. Esse assunto, discutido em diversas pautas
relacionadas
aos
enfrentamentos
da
pandemia,
foi
superado
pela
apresentação
de
procuração
de
representatividade
dos
presidentes
de
federação.
Contudo, abriu nova rodada de discussões para ampliação
do estatuto da entidade. No fim, as contas foram
aprovadas, o relatório apreciado e a AERJ vinculada à
Confederação Brasileira de Esgrima.
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A segunda Assembleia Geral tratou de temas diversos.
Além da aprovação do orçamento de 2021, a gestão da
CBE trouxe ao conhecimento do colegiado a prestação de
Contas do Termo de Convênio nº 761299/2011 – Ministério
da Cidadania – quitação da glosa com base no permissivo
legal do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 14.073/20 e a
atualização do Estatuto, conforme as novas normas legais
vigentes, e revisão estatutária para ajustes e correções em
seu texto. Essa reunião ocorreu em 05/12/2020.
Após acalorados debates definiram-se as regras do
estatuto com expressivos avanços: possibilidade de
assembleias presenciais, remotas utilizando recursos de
tecnologia, e mistas onde parte do grupo esteja presente
e parte por meio de videoconferência.
Outro aspecto importante a destacar foi a ratificação, com
necessárias nuances, do regulamento estatutário para as
eleições gerais promovidas em 2021. No fim, comemorouse a ampliação do Colégio Eleitoral, a desconcentração do
poder de voto, certa obrigatoriedade de participação
pulverizada entre estados, federações, entidades de
prática desportiva e atletas.
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gestão financeira
Para o exercício de 2020 iniciamos com uma receita orçamentária
prevista de R$ 6.689.988,88 (seis milhões seiscentos e oitenta e
nove mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito
centavos).
A maior parte desse valor, em torno de 85%, estava assegurada
pela Lei 13.756/2018 – Recursos das Loterias em descentralizações
do Comitê Olímpico do Brasil – R$ 4.139.988,88 (quatro milhões
cento e trinta e nove mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta
e oito centavos) e do Comitê Paralímpico Brasileiro – R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Já os “recursos
próprios”,
receitas
oriundas
de
inscrições,
anuidades,
mensalidades, patrocínios e doações, apontavam R$ 1.050.000,00
(um milhão e cinquenta mil reais).
Esse montante foi diretamente afetado pelos reflexos da
pandemia, principalmente os citados recursos próprios onde a
fonte de arrecadação é, basicamente, das inscrições em
organização de eventos esportivos pela CBE.

RECEITA PREVISTA
R$ 6.689.988,88

RECEITA REALIZADA
R$ 5.306.265,16
REC.PRÓPRIOS
4.8%

REC.PRÓPRIOS
15.7%

CPB
22.4%

CPB
15.4%

-9%

s/2019

COB
61.9%

COB
79.8%
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Por outro lado, a CBE contou com apoios financeiros – não
previstos – advindos da Federação Internacional de Esgrima (FIE) e
do Comitê Olímpico do Brasil.
A FIE aportou R$ 23.884,00 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e
quatro reais), que foram distribuídos entres Entidades de Prática
Desportiva filiadas à CBE. Já o COB, por meio do Programa de
Apoio Financeiro às Entidades de Administração do Desporto,
injetou R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Desse montante, o
valor de R$ 178. 487,29 (cento e setenta e oito mil e quatrocentos e
oitenta e sete reais e vinte e nove centavos) foi utilizado para
quitação do Convênio 761299/2011, firmado com o antigo
Ministério do Esporte e a diferença, cerca de R$ 21mil, na compra
de insumos (álcool 70%, máscaras, termômetros, sanitizantes,
entre outros) distribuídos a clubes, associações, academias e
grêmios de esgrima pelo Brasil.

ENTIDADES BENEFICIADAS
Academia de Esgrima do Rio de Janeiro;
Academia Mestre Kato;
Academia Paulista de Esgrima;
Associação dos Deficientes Físicos do Paraná;
Círculo Militar de São Paulo;
Círculo Militar do Paraná;
Clube Militar da Lagoa;
Corinthians Guillermo Bettancourt;
Escola de Esgrima Abel Mélian;
Escola Grão-Pará de Esgrima;
Esgrima Barroca Tênis Clube;
Esgrima Castillo;
Life Quality Assessoria Esportiva;
Lindoia Tênis Clube;
Projeto Esgrima Para Todos;
Sala São Jorge de Esgrima;
Sociedade Thalia;
Sport Club Magnólia.
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No segundo semestre de 2020 iniciamos a retomada dos treinos
para as competições da temporada nacional (CBE) e internacional
(FIE 2020/2021). Foram aportados R$ 454.143,95 (quatrocentos e
cinquenta e quatro mil cento e quarenta e três reais e noventa e
cinco centavos), em investimentos diretos na preparação de
atletas no exterior.
Outros R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) foram destinados
ao custeio de bolsa auxílio aos atletas Nathalie Moellhausen
(180mil), Guilherme Toldo (37,2mil), Alexandre Camargo (19,8mil),
Beatriz Bulcão (19,8mil), Karina Trois (19,8mil), Bruno Pekelman
(19,8mil) e Jovane Guissone (9,3mil).
Por fim, realinhamos parte dos recursos para aquisição de
materiais de esgrima. Foram adquiridos aparelhos de sinalização
de toques, enroladeiras, extensões de enroladeiras, máscaras e
armas para iniciação esportiva. O valor envolvido somou cerca de
R$ 600mil.
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atividades esportivas
"O MUNDO
ESPORTIVO
PAROU EM
2020"

O mundo esportivo parou em
2020, com o cancelamento
das competições em
decorrência da onda de
medo gerada pela Covid-19.
Os Jogos Olímpicos e
Paralímpicos foram adiados
para 2021.
Muitos planejamentos e
replanejamentos foram
feitos, sempre com o intuito
de manter viva a chama da
esgrima dentro do coração e
da mente de nossos atletas.
Inúmeras reuniões com o
Conselho Técnico foram
realizadas para retomarmos
as atividades. Um protocolo
de competição foi
desenvolvido, mas nada foi
possível fazer para evitar o
cancelamento de todos os
eventos nacionais e
internacionais que seriam
realizados no ano de 2020.
Esperamos que o ano de 2021
seja marcado pelo retorno
das competições esportivas e
por novas conquistas para a
esgrima brasileira.
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O início da
temporada 2020,
entre os meses de
janeiro e fevereiro,
transcorreram com
certa naturalidade.
Nossas equipes se
mantiveram em
treinamento e em
competições
conforme
planejado.

Copa do Mundo Havana
Espada Feminina
R$ 98.721,84
Copa do Mundo Paris
Florete Masculino
R$ 46.175,61
Copa do Mundo Katowice
Florete Feminino
R$ 39.717,51
Copa do Mundo Vancouver
Espada Masculina
R$ 6.080,63
Copa do Mundo Kazan
Florete Feminino
R$ 16.374,77
Campeonato Pan-Americano
Cadete e Juvenil
R$ 67.665,49
Grande Prêmio Budapeste
Espada Feminina
R$ 14.398,86

R$ 289.134,71

Outros eventos
tiveram que ser
interrompidos ou
cancelados.
Destaque para a
preparação dos
atletas classificados
ou em classificação
aos Jogos Olímpicos
Tokyo2020/21,

Estágio Pré Olímpico
Sabre Masculino
R$ 78.520,00
Estágio Pré Olímpico
Florete Feminino
R$ 46.500,00
Estágio Pré Olímpico
Espada Masculina
R$ 75.000,00
Grande Prêmio Turin/Anahein
Florete M/F
R$ 60.000,00
Copa do Mundo Cairo
Florete Masculino
R$ 18.000,00
Congresso Pan-americano
de Esgrima
R$ 22.950,00
1ª Etapa Circ Nac Esgrima Categoria
Livre
R$107.813,18
Estágio Nacional
Equipes de Base
R$ 86.485,74
R$495.268,92

Esses valores encontram-se em aberto, aguardando um
melhor posicionamento dos órgãos de controle. Algumas
despesas (passagens aéreas, seguros de vida, hospedagens,
etc.) foram adquiridas, e não utilizadas devido às restrições
de circulação e isolamento social. Enquanto tal impasse
não for decidido, esses valores ficam parados e os saldos
remanescentes não podem ser utilizados.
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atletas
Nossos principais atletas tiveram que se superar física e
psicologicamente para manter o foco em uma seletiva a
ser disputada em um espaço de tempo muito maior do
que a preparação desejada.
Os destaques e referências nacionais permaneceram os
mesmos em cada arma.

Na espada - Nathalie Moellhausen e Athos Schwantes
No Florete - Guilherme Toldo e Ana Beatriz Bulcão
No Sabre – Karina Trois e Bruno Pekelman
Na Esgrima em Cadeira de Rodas - Jovane Guissone e
Mônica Santos
Todos seguem treinando e focados nos Jogos Olímpícos.
Nathalie Moellhausen está classificada pelo Ranking,
assim como Guilherme Toldo. Os demais atletas buscam
sua vaga para Tokyo 2020/21 no Pré-olímpico das Américas
que será disputado em abril/21, no Panamá.
Na Esgrima Paralímpica, Jovane Guissone e Mônica Santos
estão com vaga assegurada para as Paralimpíadas
enquanto Vanderson Chaves, Carminha Oliveira e Fabiana
Santos aguardam pela definição final da IWAS.
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PROJETO TOUCHÉ - JOVANE GUISSONE
De janeiro de 2020 até o início
de
2021,
o
atleta
Jovane
Guissone participou do Projeto
Touché,
realizado
por
uma
comissão
multidisciplinar
do
CPB
Comitê
Paralímpico
Brasileiro e CBE, com o objetivo
de preparar o atleta para os
Jogos
Paralímpicos
Tokyo
2020/21.
Os
treinamentos
do
atleta
aconteceram
no
Centro
de
Treinamento Paralímpico
e no
Clube Pinheiros, em São Paulo.

TREINAMENTOS ONLINE - ESGRIMA EM
CADEIRA DE RODAS
Estando inviabilizados os treinos presenciais,
foram organizados pelo Coordenador Técnico
da Esgrima em Cadeira de Rodas, treinos online semanais, com a participação de técnicos
convidados, através de vídeo conferência, para
todos os atletas brasileiros.
Os treinos tinham o foco motivar, incentivar e
aproximar atletas e técnicos nacionais durante
o período de quarentena.
Também foi criado um grupo de trabalho com
Mestres e Técnicos dos países da
América
Latina, com o objetivo de promover a troca de
informações e fomentar o crescimento da
modalidade da Esgrima em Cadeira de Rodas
no continente. Os países participantes do grupo
são: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Cuba,
México Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela

MARÇO DE 2021

competições INTERNACIONAIS
JANEIRO 2020
ALPE ADRIA :
FLORETE U20
PACHECO Ricardo (CAP Paulistano 61), MORAIS Paulo (ECP Pinheiros 104), MION Lorenzo (ECP Pinheiros 131), TOMINO Rafael (CAP Paulistano
- 178)
ESPADA U20:

VIZEU Victoria ( CAP Paulistano 99), GIORDANO Giorgia (CAP
Paulistano - 117)

67 HEIDENHEIMER POKAL
ESPADA SENIOR:
CAMARGO Alexandre (74),
LAZAROTO Fabrizio ( 150),
BONAMIGO Gabriel (183) - atletas
AMK Mestre Kato

THE ARTUS COURT PKQ PB:

SABRE GRAND PRIX - SENIOR:

FLORETE SENIOR
PISTOIA Mariana (GNU União 76)
CECCHINI Gabriela (GNU União -83 ),
BULCAO Ana Beatriz (ECP Pinheiros 137 ), TOLDO Ana (GNU União - 173)
EQUIPE - 15º

D AVILA Pedro (ECP Pinheiros - 136)
GARRIGOS Henrique (CAP Paulistano
-141)

CECCHINI Gabriela, BULCAO Ana
Beatriz, PISTOIA Mariana , TOLDO
Ana .

VOITH CUP
ESPADA SENIOR
EQUIPE - 27º
CAMARGO Alexandre , LAZAROTO
Fabrizio AMK e BONAMIGO Gabriel atletas AMK Mestre Kato
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COUPE DU DANUBE
ESPADA U17
VIZEU Victoria (CAP Paulistano - 74)
GIORDANO Ginevra (CAP Paulistano
- 80)
FLORETE U17
PACHECO Ricardo (CAP Paulistano 46), MION Lorenzo (ECP Pinheiros 51), MORAIS Paulo (ECP Pinheiros 57) , FRANCA Giovanni GNU União 69)
EQUIPE - 4º

PACHECO Ricardo, MION Lorenzo,
MORAIS Paulo, FRANCA Giovanni.
CHALLENGE LICCIARDI
FLORETE -U20
LIMA Kevin ( CMSP São Paulo -100)

competições INTERNACIONAIS
JANEIRO 2020
CHALLENGE INTERNATIONAL
DE PARIS
FLORETE SENIOR:
TOLDO Guilherme (GNU União - 84)
MAROSTEGA Pedro (GNU União -165)

MARQUES Henrique (ECP
Pinheiros -169), SCAVASIN
Fernando (ECP Pinheiros -212) e
SHIMBO Heitor (ECP Pinheiros
-242)
EQUIPE - 17º
TOLDO Guilherme, MAROSTEGA
Pedro, MARQUES Henrique(ECP
Pinheiros -169) e SHIMBO Heitor

COPA DO MUNDO DE ESPADA
MOELLHAUSEN Nathalie (ECP
Pinheiros -34), NETTO SIMEAO
Amanda (GCC Graciosa -134), SILVA
Marcela (ECP Pinheiros - 164), MILLER
Katherine (CMIL Rio de Janeiro -174)

EQUIPE - 19º
MOELLHAUSEN Nathalie , NETTO
SIMEAO Amanda, SILVA Marcela ,
MILLER Katherine.

WORLD CUP BOSTON
SABRE - U20
FACHINI Fernando (CAP Paulistano
-60), BERGAMO Enzo (CAP
Paulistano - 82), SALLES Fabio (CAP
Paulistano -84), BECKER Matheus
(ECP Pinheiros - 90)

EQUIPE - 9º
FACHINI Fernando, BERGAMO Enzo,
SALLES Fabio, BECKER Matheus.

EUROPEAN CIRCUIT- SENIOR

CADET CIRCUIT - U17
MORAIS Paulo (ECP Pinheiros -27)
MION Lorenzo (ECP Pinheiros -31)
PACHECO Ricardo (CAP Paulistano
-122), FRANCA Giovanni GNU União 139 )
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LAZAROTO Fabrizio (AMK Mestre
Kato -8), CAMARGO Alexandre (AMK
Mestre Kato -15), BONAMIGO Gabriel
(AMK Mestre Kato -16), GUBERT
Leopoldo (AMK Mestre Kato -47),
SEINI Leandro (ECP Pinheiros - 56),
MENDES Tarcisio (BTC Barroca -138)

competições INTERNACIONAIS
JANEIRO 2020
ESPOO FENCING CHALLENGE

WORLD CUP SAN JOSE

ESPADA U17
GIORDANO Ginevra (CAP Paulistano -43)

SABRE - U20

CIUDAD DE SEGOVIA
SABRE - U20
CHIERIGHINI Pietra (CAP Paulistano - 63)

GOMES Rafaella (CMIL Rio de
Janeiro- 22) , LIMA Kevin (CMSP
Sao Paulo - 47)

FEVEREIRO 2020
STAR CUP
ESPADA - U20
GUBERT Leopoldo (AMK Mestre Kato
- 128 ), MENDES Tarcisio (BTC
Barroca - 159), SEINI Leandro (ECP
Pinheiros - 179), PETRICH Pedro
(AMK Mestre Kato - 218)
EQUIPE - 19º

GUBERT Leopoldo, MENDES
Tarcisio, SEINI Leandro, PETRICH
Pedro.

45. PREIS DER CHEMIESTADT
SABRE - U20
PEKELMAN Bruno (ECP Pinheiros
-104), PEKELMAN Luana (ECP
Pinheiros -45).

GRAND PRIX BRATISLAVA
ESPADA - U20
VIZEU Victoria (CAP Paulistano -103),
GIORDANO Giorgia (CAP Paulistano 124), AMARAL Clara (BTC Barroca -135)
EQUIPE- 21º
VIZEU Victoria, GIORDANO Giorgia,
AMARAL Clara
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competições INTERNACIONAIS
FEVEREIRO 2020

TROFEO INALPI
FLORETE - SENIOR
BULCAO Ana Beatriz (ECP Pinheiros 81), TOLDO Ana (GNU União - 155),
PISTOIA Mariana (GNU União - 169 ) ,
TOLDO Guilherme (GNU União -22),
MAROSTEGA Pedro (GNU União -83 )

CIUDAD DE BARCELONA
ESPADA - SENIOR
MOELLHAUSEN Nathalie (ECP
Pinheiros - 9), VIZEU Victoria (CAP
Paulistano - 163), NETTO SIMEAO
Amanda (GCC Graciosa - 169),
SCHWANTES Lorana (AMK Mestre
Kato -233)

NATIONAL BANK OF EGYPT
WORLD CUP
FLORETE - SENIOR
MAROSTEGA Pedro (GNU União 44), TOLDO Guilherme (GNU União 57), FRANCA Giovanni (GNU União 157).

ASPAROUKH'S SWORD
SABRE -U20
PEKELMAN Bruno (ECP Pinheiros -58)
PEKELMAN Luana (ECP Pinheiros -40)

WAWEL DRAGON TROPHY - ESPADA -U17
GIORDANO Ginevra (CAP Paulistano -28)

PETER BAKONYI WORLD CUP - ESPADA -SENIOR
CAMARGO Alexandre (AMK Mestre Kato - 46)

COUPE DE LA VILLE DOURDAN - SABRE - U20
PEKELMAN Bruno (ECP Pinheiros - 35)

FOIL OF KAZAN - FLORETE - SENIOR
BULCAO Ana Beatriz (ECP Pinheiros - 80)

WEIßER BÄR - ESPADA - SENIOR
CAMARGO Alexandre (AMK Mestre Kato -10)
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competições INTERNACIONAIS
FEVEREIRO 2020
WESTEND GRAND PRIX
ESPADA - SENIOR
MOELLHAUSEN Nathalie (ECP Pinheiros - 9)
NETTO SIMEAO Amanda (GCC - Graciosa - 55 )

CAMARGO Alexandre (AMK Mestre Kato - 143)
SCHWANTES Athos (AMK Mestre Kato - 206 )

COUP AKROPOLIS
SABRE - SENIOR
TROIS Karina (CAP Paulistano - 91)
PEKELMAN Luana (ECP Pinheiros - 111)
CHIERIGHINI Pietra (CAP Paulistano - 131)
EQUIPE - 24º
TROIS Karina, PEKELMAN Luana, CHIERIGHINI
Pietra.

MARÇO DE 2021

competições INTERNACIONAIS
FEVEREIRO 2020
PAN AMERICAN CHAMPIONSHIPS -U17
ESPADA
GIORDANO Ginevra (CAP Paulistano -7)
VIZEU Victoria (CAP Paulistano -9)
CHECHELISKI Carolina (CMIL Rio de Janeiro -19)
SCANAVINI Maria Heloísa (ECP Pinheiros-26 )

BUSNARDO Lucas (ECP Pinheiros -12 )
WU Nicky (SSJE São Jorge -13)
PETRICH Pedro (AMK Mestre Kato -17)
BARBI Matheus (SSJE Sao Jorge -21)

FLORETE
VIANNA Gabriella (ECP Pinheiros -3)
BRECHERET Carolina (CAP Paulistano -6 )
MURRAY Maria Luiza (CAP Paulistano - 9)
MAGINI Gabriela (SSJE Sao Jorge - 25)

MION Lorenzo (ECP Pinheiros -3)
PACHECO Ricardo (CAP Paulistano -10)
MORAIS Paulo (ECP Pinheiros -19)
TOMINO Rafael (CAP Paulistano -23)

SABRE
PEKELMAN Luana (ECP Pinheiros -5)
CHEN Isabela (ECP Pinheiros -20)
CHIERIGHINI Pietra (CAP Paulistano -21 )
MORSCH Ana Clara (Lindóia Tênis Clube -26)
BECKER Matheus (ECP Pinheiros -13)
LEE Rafael (CAP Paulistano -17)
SALIBA Renato (CAP Paulistano -20)
BENTO Fellipe (CMIL Rio de Janeiro -21)
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competições INTERNACIONAIS
FEVEREIRO 2020

PAN AMERICAN CHAMPIONSHIPS - U20
ESPADA
GIORDANO Giorgia (CAP Paulistano -16)
GIORDANO Ginevra (CAP Paulistano - 18)
ZETTERMANN Renata (CAP Paulistano -24)
VIZEU Victoria (CAP Paulistano - 26)

EQUIPE - 3º

GUBERT Leopoldo (AMK Mestre Kato - 14)
PELLEGRINO Mauricio (ECP Pinheiros -20)
SEINI Leandro (ECP Pinheiros - 23)
PETRICH Pedro (AMK Mestre Kato - 27)

EQUIPE - 4º

FLORETE
CALAZANS Talia (GNU União - 7)
BECKER Daphne (GNU União - 11)
BRECHERET Carolina (CAP Paulistano - 16)
VIANNA Gabriella (ECP Pinheiros - 20)

EQUIPE - 4º

MORAIS Paulo (ECP Pinheiros -3)
LIMA Kevin (CMSP São Paulo -11)
MION Lorenzo (ECP Pinheiros - 19)
PACHECO Ricardo (CAP Paulistano - 20)

EQUIPE - 7º

SABRE
CHIERIGHINI Pietra (CAP Paulistano - 7)
PEKELMAN Luana (ECP Pinheiros - 13)
LEE Luiza (CAP Paulistano - 20)
CUNHA Isabela (Lindóia Tênis Clube - 33)

EQUIPE - 3º

PEKELMAN Bruno (ECP Pinheiros - 15)
SALLES Fabio (CAP Paulistano - 17)
FACHINI Fernando (CAP Paulistano - 22)
BECKER Matheus (ECP Pinheiros - 27)

EQUIPE - 3º
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2020

COMUNICAÇÃO & MARKETING
ESTE FOI O ANO EM
QUE ESTAR
PRESENTE NAS
REDES SOCIAIS FEZ
TODA A DIFERENÇA

REDES SOCIAIS

Em 2020, a necessidade de
isolamento social,
restringindo as atividades
presenciais, proporcionou
a oportunidade de
desenvolvimento de ações
virtuais, ampliando a
utilização de nossos canais
de comunicação pela
comunidade da esgrima.
Aproveitamos a
oportunidade para
expandir a divulgação do
esporte, de nossos atletas
e das atividades da CBE.

Em 2020 agregamos o Twitter como rede social, criamos
Podcasts em diversas plataformas, somando-se ao
Facebook, Instagram e YouTube.
Criamos diversas atividades para manter nossos atletas,
técnicos, árbitros e demais participantes da comunidade
da esgrima envolvidos e motivados durante a pandemia,
gerando conteúdo e compartilhando conhecimento.

5,8 MIL
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2,4 MIL

544

696

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2020

COMUNICAÇÃO & Marketing
ATIVIDADES EM REDES SOCIAIS
Realizamos nas redes
sociais, quinzenalmente, o
Quiz da Esgrima, com
perguntas elaboradas
pelos árbitros
internacionais brasileiros.
De forma divertida,
envolvemos atletas de
todas as idades,
relembrando conceitos,
regras e curiosidades do
esporte.

A ação Desafio da
Semana, realizada pelo
Diretor Técnico e Vicepresidente da CBE,
Arno Schneider,
propunha aos atletas a
realização de uma ação
específica de treino,
por meio de postagem
de vídeo pelas redes
sociais,
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2020

O Ciclo de Palestras, Com a
Palavra, contou com a
participação de profissionais
de diversas áreas, abordando
temas de interesse dos atletas,
em 9 encontros virtuais;
Preparação mental no
esporte – Yan Cintra –
Psicólogo do Esporte
Quando o atleta deve
procurar o médico - Dra
Andrea Jacusiel Moreira
Doping e antidoping - Dra
Andrea Jacusiel Moreira
Desenvolvendo Campeões –
Marcio Bernardino
Como dialogar com o árbitro
quando o assunto é regra –
Carol Anzolin
O atleta virtual - Vanessa
Souza
E se sua carreira fosse
interrompida? Rodrigo
Simões
Desafios para apoiar o
esporte – Paulo Iasz de
Moraes
Prevenção e enfrentamento
do assédio e abuso no
esporte – Soraya Carvalho
Gerente do Instituto
Olímpico Brasileiro

MARÇO DE 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2020

Além das palestras, realizamos
Mesas Redondas para debater
diversos temas do mundo da
esgrima. Essas foram
excelentes oportunidades de
envolvimento, motivação e
celebração em uma época de
isolamento social.
Os temas das Mesas Redondas,
comandadas pelo Vicepresidente e Diretor Técnico da
CBE e mediadas pelo Atleta
Olímpico e Coordenador da
Categorias de Base - Athos
Schwantes, foram:
Toque Feminino, mulheres
técnicas de esgrima
Forjando campeões
(Técnicos )
Vida de árbitro
A esgrima paralímpica
Nova geração em pista
Jovens talentos da Espada
Jovens Talentos do Florete
Jovens Talentos do Sabre
Vida de Árbitro
O Sonho Olímpico
O impacto do Corona Vírus
na Esgrima
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2020

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Em 2020 previmos em nosso planejamento a contratação
de uma Assessoria de Imprensa, a fim de aproveitarmos o
ano olímpico, para conquistar mais espaços na mídia
para o nosso esporte, com o apoio de profissionais
especializados na área.
A partir do mês de setembro, contamos com esse serviço,
que, mesmo com o cancelamento das competições
esportivas em decorrência da pandemia, foi responsável
pela ampliação do relacionamento com a imprensa.
Tínhamos
dois
objetivos
principais
neste
primeiro
momento: a Comunicação Externa, com notícias e pautas
especiais sobre a esgrima brasileira, e a Comunicação
com a Comunidade, onde buscaríamos contar histórias de
EPDs, mestres, técnicos e atletas, como forma cada vez
maior de motivação e desenvolvimento.
Infelizmente, a pandemia prejudicou bastante o primeiro
objetivo, pelo cancelamento sucessivo de competições e
poucas notícias sobre nossos atletas. Mesmo assim,
conseguimos construir um canal sólido com os principais
veículos
esportivos
do
país,
notícias
sobre
os
treinamentos na Missão Europa e pautas especiais, em
veículos diversos (Globo, Band, O Globo, GE, OTD, Surto
Olímpico, entre outros).
Se a pandemia atrapalhou a primeira meta, no segundo
tivemos um espaço maior para desenvolvimento. Foram
criadas duas séries: Nossos Clubes, Nossos Mestres e
#TôNaPista. A primeira é uma forma de falar um pouco
do trabalho desenvolvido nas EPDs, pequenas academias
e projetos independentes, sempre buscando um foco
diferenciado. A segunda busca falar de atletas menos
conhecidos da mídia, seus objetivos, sonhos e atividades
fora da esgrima. Ambas tiveram pleno sucesso, com
grande engajamento dos nossos seguidores.

MARÇO DE 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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instituto brasileiro
de esgrima - ibe
O Instituto Brasileiro de Esgrima – IBE braço pedagógico
da esgrima brasileira se reinventou no ano de 2020. Com o
agravamento da pandemia e a restrições cada vez mais
rígidas por parte das autoridades, o departamento foi hábil
em rever seu planejamento e transformar um revés em
algo memorável. A CBE/IBE alavancou suas mídias sociais
através do YouTube com a criação do Ciclo de Palestras
Com a Palavra..
O formato do programa era de debate onde foram
discutidos por equipes técnicas o passado, presente e
futuro da esgrima brasileira. Temas importantes e variados
foram trazidos para discussão da comunidade, desde os
fundamentos da arbitragem à visão de futuro para jovens
expoentes esgrimistas.
Os convidados, experts em distintas áreas, se revezaram
difundindo conhecimentos e ensinamentos com um grau
de qualidade ímpar. Certamente nossa comunidade
cresceu ao final dessa conquista. O sucesso foi tamanho
que “Com a
Palavra” foi convertida para podcast,
comprovando, mais uma vez, que a CBE está antenada a
todas as tecnologias e atenta às necessidades de seu
rigoroso público.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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CURSOS
O IBE, com auxílio da tecnologia,
fez seu primeiro curso de Ensino a
Distância – EAD na formação de
Assistentes de Diretório Técnico.
Esses
discentes,
além
de
aprenderem
as
composições
e
regras técnicas e regulamentos de
nossa modalidade, adentraram no
entendimento
do
sistema
de
gerenciamento
de
competições
Ophardt,
software
utilizado
na
condução dos grandes eventos
internacionais
como
os
Campeonatos Mundiais e o Jogos
Olímpicos.

A realização do Curso de de
Esgrima em Cadeira de Rodas de
03 a 06 de dezembro, na cidade de
Maceió, Alagoas, foi o primeiro
passo
para
a
introdução
da
modalidade naquela região.
Com
o
apoio
do
Corpo
de
Bombeiros da cidade de Maceió e
da Associação Atletica Anthares, o
curso proporcionou o imediato
início das aulas, atendendo à
demanda dos Alagoanos.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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CURSOS
Ainda na linha do ensino à
distância, a CBE contratou 14
profissionais
técnicos
altamente capacitados para a
promoção e ensino da esgrima
por
meio
de
treinamentos
remotos
.
As três armas – Espada, Florete
e Sabre – foram abarcadas
num conteúdo programático
de 96 horas, durante cerca de
8
semanas,
englobando
as
equipes de base (09 a 14 anos)
e livre (acima de 14 anos).
As aulas, através da plataforma
do YouTube, foram abertas a
quaisquer
interessados
em
praticar
esgrima,
servindo
como uma opção de atividade
física durante o isolamento
social e uma forma de contato
com
colegas,
mestres
e
amigos.
Com
o
material
produzido
nesses
encontros,
foram
criadas
playlists
que
continuam
disponíveis
para
acesso no YouTube, de forma
gratuita aos interessados.
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nossa equipe

PESSOAS POR TRÁS DA CBE
Como as organizações de todos os segmentos e portes, a
CBE
busca desenvolver um modelo de gestão no qual
coordene e alinhe seus profissionais com o valores e
objetivos da Confederação, ao mesmo tempo que investe
na formação e na participação ativa dos colaboradores.
O envolvimento e comprometimento de todos com as
metas e execução dos processos resulta na soma de
esforços para a realização de um trabalho de excelência e
recompensador.

As áreas de atuação mais intensas na sede da CBE são:
Departamento de Planejamento e Desenvolvimento
Esportivo;
Manutenção Administrativa;
Departamento Pessoal;
Prestação de Contas;
Instituto Brasileiro de Esgrima.
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O Departamento de Planejamento e Desenvolvimento
Esportivo da CBE abrange a gestão da esgrima olímpica e
paralímpica, tendo como principais atribuições:
Formalização de convênios, acompanhamento de
projetos, logística de eventos e viagens;
Organização, preparação e execução de competições
nacionais e internacionais;
Interlocuções entre seus principais parceiros para
captação de recursos (Comitê Olímpico do Brasil,
Comitê Paralímpico Brasileiro, Comitê Brasileiro de
Clubes, Secretaria Especial do Esporte).
EQUIPE

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
Assistente de Esportes - IBE - Ana Beatriz Barros
Assistente Administrativo – Eliane Fiorelli;
Assistente Administrativo – Raysa Gisele Cassimiro.
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capacitação e
treinamento
PESSOAS QUE MOVEM A CBE
O Instituto Olímpico Brasileiro, que em meio à pandemia
aproveitou para qualificar o segmento esportivo, continuou
como o principal parceiro de capacitação dos dirigentes e
colaboradores da CBE.
Abaixo alguns dos cursos aproveitados por nossa entidade:
Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no
Esporte – 30 horas
Eduardo Sales de Azeredo;
Ivan Marangon Schwantes.
Valores Olímpicos para a Vida – 36 horas
Bruna do Vale Campos;
Eduardo Sales de Azeredo.
Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos / CIEVO
Atletismo – 70 horas
Ivan Marangon Schwantes.
Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos / CIEVO Judô –
70 horas
Ivan Marangon Schwantes.
Curso Avançado de Gestão Esportiva / CAGE
Curso de Capacitação em Planejamento Estratégico /
CCPlan – 160 horas
Eduardo Sales de Azeredo;
Ricardo Pacheco Machado.
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capacitação e
treinamento
PESSOAS QUE MOVEM A CBE
A Federação Internacional de Esgrima – FIE reeditou,
numa versão reduzida, o Curso de Administradores das
Federações Nacionais que tratou dos entendimentos e
ações
pertinentes
às
regras
daquela
Federação
Internacional, capacitando os gestores das ENADs para
suas atividades diárias.
Curso de Administradores FIE – 5 horas
Arno Périllier Schneider;
Eduardo Sales de Azeredo.

Já a Universidade Federal do Paraná
realizou o curso online de Fisiologia do
Exercício:
Aplicações
no
Esporte
e
Fitness.
Fisiologia do Exercício / Aplicações no
Esporte e Fitness – 20 horas
Ivan Marangon Schwantes.

Ao todo mais de

980h
de capacitação
profissional de
qualidade.

MARÇO DE 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2020

RUA DA ASSEMBLEIA, 10 - SALA 2612
RIO DE JANEIRO, RJ.
CEP 20011-901
CONTATO@CBESGRIMA.ORG.BR
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