Rio de Janeiro, RJ, 2 de maio de 2018.
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.
ASSUNTOS: REESTRUTURAÇÃO DIRETIVA DA CBE E OUTROS.
Prezados(as) Senhores(as),
Serve o presente para a divulgação da reestruturação Diretiva da CBE
com vista à adequação às necessidades atuais.
O Instituto Brasileiro de Esgrima – IBE, braço educacional da CBE, é,
sem dúvida, uma necessidade premente para a esgrima brasileira e, nesse sentido, vem
sendo tratada pela atual gestão como uma das suas principais ações. Não é por outro
motivo que, em 2017, realizamos 1 (um) Curso de Formação de Técnicos de Esgrima e
5(cinco) cursos de Formação de Árbitros Nacionais.
Para este ano de 2018 estão programados outros 9 (nove) cursos,
sendo 5 (cinco) deles para Formação de Técnicos e mais 4 (quatro) para a Formação de
Árbitros Nacionais. E para 2019 outros tantos cursos já estão sendo planejados, incluindo aí
o de Gestão de Diretório Técnico e outros mais da área de gestão esportiva em parceria
com o Instituto Olímpico Brasileiro - IOB do COB.
Por tudo isso, necessitamos melhorar a estrutura organizacional do IBE
dada a sua absoluta importância para o mais rápido desenvolvimento de nosso esporte.
Desta forma, e considerando a absoluta importância do tema, o Mestre
D´Armas Eduardo Romão licencia-se, a partir desta data, da Direção Técnica da CBE e, ao
mesmo tempo, foi nomeado pela Presidência da CBE para desempenhar desde logo as
funções de Coordenador Geral do IBE, sem prejuízo de outras atividades que lhe sejam
conferidas.
Por sua vez, o Vice-Presidente da CBE, Arno Schneider, assume
também a partir desta data, interinamente e sem prazo definido, as atividades de Diretor
Técnico da CBE, conforme autoriza o artigo 43, II do Estatuto da CBE.
Assim, o Departamento Técnico da CBE está composto desde já pelo
Diretor Técnico e Vice-Presidente, Arno Schneider, pelo Coordenador Geral do IBE, Eduardo
Romão, pelo Coordenador Técnico das Categorias de Base recentemente contratado, Athos
Schwantes, e demais funcionários da CBE vinculados à área técnica.
Por fim, e como forma de qualificar nossas competições nacionais,
especialmente porque ampliamos o número de competições anuais, estamos implantando
em nossa estrutura a função de Delegado Técnico, aos moldes da FIE, que comandará com
exclusividade o Diretório Técnico em nossas competições nacionais.

Porém, por serem ainda poucas as pessoas habilitadas e com
disponibilidade de tempo para essa função específica de Delegado Técnico, promoveremos,
inicialmente, um rodízio de profissionais para essas atividades em cada competição.
Para o Torneio Nacional Cidade de Curitiba e Troféu Brasil de Equipes a
serem realizados entre 17 a 20 de maio próximo, por serem duas competições distintas,
desempenhará as funções de Delegado Técnico o Mestre D´Armas Jacques Cramer. O
Delegado de Arbitragem será o Mestre D´Armas Eduardo Romão, acumulando atividades de
auxiliar de Diretório Técnico e na arbitragem no caso de extrema necessidade.
A reestruturação que ora estamos promovendo vem ao encontro de
nossas propostas de gestão a fim de qualificar mais ainda o desenvolvimento da esgrima
brasileira. Mas, como dito, nesse momento ainda são poucas as pessoas habilitadas para
todas essas atividades, e esse é o único motivo pelo qual permanece necessário o acúmulo
de funções para algumas atividades técnicas e administrativas da CBE. Na medida da
formação de novos profissionais pelo IBE, certamente teremos muito mais pessoas
habilitadas a trabalharem conosco e com a eficiência desejada.
Atenciosamente,

Arno Schneider
Vice-Presidente

Ricardo Machado
Presidente

