
Rio de Janeiro, RJ, 21 de novembro de 2018. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.477. 
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE 
Às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 
 
ASSUNTO: NOTA DE FALECIMENTO 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 

É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do Sr. René Roch, 89 
anos, ocorrido no dia 16 de novembro próximo passado. 
 

René, como gostava de ser chamado, foi Presidente da Federação Internacional 
de Esgrima - FIE de 1992 a 2008 e, posteriormente, seu Presidente Honorário. Nascido em 
28 de junho de 1929 em Paris, foi floretista e sabrista. Como atleta, participou de 
competições internacionais integrando a equipe francesa. 
 

Sua trajetória como Dirigente Esportivo teve início em 1980, assumindo a função 
de tesoureiro da Federação Francesa de Esgrima. Logo após, entre 1988 e 1992, tornou-se 
Vice-Presidente desta mesma Federação. Ao mesmo tempo, René foi Secretário-Tesoureiro 
da FIE de 1984 a 1992, quando, na sequência, foi eleito Presidente da FIE. 
 

A contribuição de René Roch foi inestimável para a universalidade e para o 
desenvolvimento da esgrima mundial. Sob sua presidência na FIE, apenas como exemplos, 
foi Introduzido o Sistema Wireless nos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas e também o 
Sistema de Vídeo Arbitragem no Campeonato Mundial Sênior de Turim, em 2006. 
 

Na defesa dos direitos da igualdade esportiva, René Roch promoveu a 
introdução da espada feminina e, posteriormente, do sabre feminino no programa dos Jogos 
Olímpicos, dentre tantas outras conquistas para o nosso esporte. Enfim, trabalhou com uma 
perseverança extraordinária por décadas para o desenvolvimento e promoção da esgrima 
mundial. 
 

Por todos os seus inúmeros méritos, o Comitê Olímpico Internacional – COI, em 
2009, concedeu-lhe o prêmio olímpico mais elevado do movimento, qual seja, A Ordem 
Olímpica. Esta honraria é concedida a indivíduos que contribuíram para o movimento 
olímpico e sua evolução, com melhorias para os esportes e desempenhos na competição. 
 

Assim, ficam aqui registrados os nossos mais profundos sentimentos e pesares 
aos seus entes queridos, com a certeza de que René Roch cumpriu uma missão ímpar ao 
nosso esporte bem como ao olimpismo. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 Arno Périllier Schneider Ricardo Machado 
 Vice-Presidente Presidente 


