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RETROSPECTIVA
Palavra da Presidência
Dez meses se passaram desde a nossa posse frente à CBE, e já estamos
avançando “a galope” sobre 2010. Várias ações foram tomadas nesse pequeno
espaço de tempo, e diversos projetos foram elaborados ou postos em prática,
mas há muito, muitíssimo a ser feito. Enfim, iniciamos a nossa caminhada.
Propusemos e convidamos a todos de nosso meio para trabalharmos de forma
participativa. Com certeza, não nos orientaremos apenas por nossas exclusivas
ideias, até porque reconhecemos a necessidade de muito ouvir, dividir e
aprender. E o nosso chamamento foi atendido através de uma maciça
participação. Muito obrigado, comunidade da esgrima brasileira!
A Newslleter - CBE era para ter uma periodicidade bi ou trimensal, bem ao estilo
de um jornal, com fotos, colunas de comentários, etc. Essa era a ideia. Mas,
simplesmente, não foi possível nos organizarmos para isso. Enfim, ela não era para
somente falarmos dos fatos ocorridos, mas também noticiarmos os nossos projetos
e eventos futuros. Tudo bem, a proposta da Newsletter permanece íntegra.
Restou-nos, por ora, a retrospectiva 2009.
Mas, mesmo assim, não queremos que tudo o quanto aconteceu de importante
nesse ano se perca por aí. Queremos registrar, ampliar o acervo da CBE através
das nossas memórias ainda vivas. Portanto, segue abaixo a RETROSPECTIVA 2009,
e desde logo conclamamos a todos para, JUNTOS, realizarmos 2010 com mais
sucessos e PAZ.
FELIZ 2010
Gerli dos Santos – Presidente
Ricardo Machado – Vice-Presidente
Membros da Diretoria da CBE
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REALIZAÇÕES E PROJETOS
Participação do Brasil em eventos esportivos internacionais
Logo ao assumirmos a CBE, redistribuímos o nosso orçamento financeiro para o
ano de 2009, recursos esses oriundos de verba pública – Lei Agnelo/Piva (Lei nº
10.264/2001). Tal procedimento de redistribuição orçamentária foi submetido à
apreciação do Comitê Olímpico Brasileiro, e por ele integralmente aprovado.
O principal objetivo dessa redistribuição orçamentária visava à participação de
atletas brasileiros em alguns eventos esportivos internacionais para os quais
originalmente não estava prevista a aplicação de recursos, bem como, também,
da possibilidade de participarmos em outros eventos internacionais onde já
estavam alocados recursos financeiros, porém, com um contingente bem maior
de atletas.
Assim, em 2009, a esgrima brasileira competitiva esteve representada através de
delegação oficial nos seguintes eventos internacionais:
- Campeonatos Mundiais Cadete e Juvenil, Belfast, Irlanda do Norte;
-Campeonatos Pan Americanos Cadete e Juvenil, Porto de la Cruz, Venezuela;
- Campeonatos Sul Americanos Infantil, Cadete e Juvenil, Santiago, Chile;
- Campeonatos Pan Americanos Adulto, San Salvador, El Salvador;
- Campeonatos Mundiais, Antalya, Turquia;
- Campeonatos Sul Americanos Adulto, Medellín, Colômbia.
Foram ao todo 06 (seis) eventos internacionais onde o Brasil esteve representado
através de uma delegação oficial, além de outros eventos internacionais onde
alguns atletas brasileiros participaram de forma independente.
Em suma, as alterações que promovemos em nosso orçamento mostraram-se
absolutamente adequadas em face ao grande quantitativo de atletas
participantes em todos aqueles eventos, além, é claro, dos expressivos resultados
esportivos alcançados durante o ano.
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Alteração de regras para a participação em eventos internacionais
Para que pudéssemos alcançar um dos nossos objetivos, qual seja, termos um
maior quantitativo de atletas participando de eventos internacionais, em especial
nas categorias de menores, excepcionamos a regra anterior que vedava a
participação internacional àquele atleta que não possuísse, no mínimo, 50% do
índice V/M (vitória/match).
Entendemos que a experiência competitiva internacional é, na esmagadora
maioria das vezes, um marco divisório na vida de um jovem esgrimista.
Independentemente de seu nível técnico atual, o simples fato de “bater ferro”
com adversários estrangeiros, de fazer uma viagem para um outro país, enfim, de
vivenciar um clima competitivo internacional, não apenas é lúdico, mágico,
como, principalmente, é um agente motivador de sua vida como esgrimista
daquele momento em diante.
Enfim, estamos convencidos de que tal motivação poderá conduzir um jovem
praticante de esgrima à condição futura de um grande campeão.
Independentemente disso, e não menos importante, tais vivências serão muito
úteis na formação do cidadão. E, isso, por si só, já é uma grande conquista.
Apenas a título de exemplo, a delegação brasileira que participou dos
Campeonatos Sul Americanos Infantil, Cadete e Juvenil, em Santiago, Chile,
contou com 35 atletas, diga-se, recorde nacional para essas categorias. Porém,
desses 35 esgrimistas, somente 19 deles possuíam o índice mínimo de 50% do V/M.
Com efeito, e a partir de então, a exceção criada tornou-se regra, onde
passamos a autorizar a participação de todos, indistintamente, desde que haja
vagas, e que seja respeitada a ordem de força do ranking nacional. E isso se
repetiu nos demais eventos internacionais em que participamos durante o ano,
em todas as demais categorias.
A título de exemplo, e por conta daquela exceção à regra então autorizada pela
CBE, a jovem e talentosa floretista, Ana Beatriz Bulcão, do Esporte Clube Pinheiros,
que não possuía o índice mínimo de 50% do V/M, sagrou-se de forma invicta,
campeã pan americana (Venezuela) e sul americana (Chile) em sua categoria
cadete.

Confederação Brasileira de Esgrima – E- mail: brasilesgrima@brasilesgrima.com.br
Sede I: SCS - Quadra 01 - Bloco M / sala 912 - Brasília / DF – CEP: 71735-900 – Tel: (61) 3322-9687
Sede II: Rua Buenos Aires nº. 093 / 708-709 - Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20070-021 – Tel / Fax: (21) 2283-2256

Apoio financeiro por parte da CBE
Como é sabido, nossos recursos financeiros são limitados e insuficientes para o
atendimento a todas as nossas metas e projetos. Por isso, somos obrigados a fazer
escolhas, a estabelecermos prioridades, a propormos parcerias. E isso vem sendo
feito.
Ao autorizarmos a participação de atletas em eventos internacionais sem que
possuíssem o índice mínimo de 50% do V/M, esclarecemos que esses deveriam
custear integralmente as suas despesas. Em contra-partida, os atletas que
possuíam tal índice, receberiam apoio financeiro através do pagamento pela
CBE da hospedagem e alimentação no país do evento.
Uma vez mais pudemos constatar que essa decisão foi a mais adequada. A partir
desses critérios, os clubes, os atletas e seus familiares se mobilizaram, a ponto de
batermos todos os recordes de participação em competições internacionais para
menores. A todos, clubes (EPDs), atletas e familiares, o nosso muitíssimo obrigado
pela parceria, e por compreenderem as nossas intenções, critérios e limitações.
Já, e com relação aos eventos internacionais das categorias adultas, em
particular os Campeonatos Pan Americanos realizados em San Salvador, El
Salvador, e os Campeonatos Mundiais realizados em Antalya, Turquia, o critério
de apoio utilizado pela CBE foi o de custeio integral para os 04 primeiros
colocados no ranking nacional na arma florete masculino, além do primeiro
colocado no ranking em cada uma das demais armas.
Assim, para ambos os eventos houve custeio integral (transporte aéreo,
hospedagem e alimentação) pela CBE para 09 atletas. Seguindo a mesma regra
utilizada para os eventos das categorias de menores, autorizamos a participação
de atletas não custeados pela CBE, desde que houvesse vaga e que fosse
obedecida a ordem de força. Com isso, participamos nos Campeonatos Pan
Americanos com 18 atletas e dos Campeonatos Mundiais com 15 atletas.
Rodízio de técnicos
Iniciamos um rodízio de técnicos, em especial, nos eventos competitivos
internacionais sul americanos e pan americanos. Tal decisão justificou-se, na
medida em que os técnicos mais jovens passaram a ter experiências
internacionais, evitando, inclusive, sobrecarregarmos os demais técnicos que
normalmente acompanham as delegações.
A exemplo disso, citamos: Técnicos Marcos Cardoso (ECP) e Eduardo Nunes
(GNU) acompanharam os atletas nos Campeonatos Sul Americanos Infantil,
Cadete e Juvenil, ocorridos em Santiago, Chile; Jorge Tuffi foi um dos técnicos
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junto aos Campeonatos Pan Americanos Cadete e Juvenil, ocorrido em Porto de
la Cruz, na Venezuela; Arno Perillier (Clube Militar da Lagoa) foi o técnico que
acompanhou os atletas nos Campeonatos Sul Americanos Livre, em Medellín,
Colômbia.
A todos, sem exceção, parabéns. Os relatórios apresentados pelos atletas e
chefes de equipe dão conta da qualidade do trabalho desses jovens treinadores.
Com certeza daremos continuidade a esse necessário rodízio.

Rodízio de chefes de equipe
Da mesma forma, a CBE está dando oportunidade a outras pessoas para que
obtenham experiência como chefes de equipe em eventos internacionais. Nosso
propósito é o de formarmos uma equipe cada vez mais ampla e experiente, a fim
de não concentrarmos e sobrecarregarmos ninguém.
A figura de um bom chefe de equipe é determinante. Presta-se para atender a
todos os interesses da equipe, bem como providenciar na solução de eventuais
problemas que possam surgir, mantendo o atleta afastado deles. Exemplo disso
deu-se em Medellín, Colômbia, durante os Campeonatos Sul Americanos de
Esgrima, onde Mirani Fernandes, pela primeira vez, desempenhou as funções de
chefia. Os que lá estiveram, dirigente, técnico, árbitros e atletas, puderam ver de
perto a dedicação da Mirani, sempre disposta a colaborar, e eficientíssima na
solução dos problemas que naturalmente ocorrem em viagens internacionais. Lá
vão os nossos parabéns a Mirani, e que nossa equipe de trabalho fique cada vez
maior e mais qualificada em 2010.

Rodízio de árbitros e cursos de arbitragem nacional e internacional
Possuímos poucos árbitros FIE, e muito menos ainda árbitros com grande
experiência internacional. Hoje, Regis Tróis e Luciano Finardi são as nossas duas
maiores expressões na arbitragem internacional, e ambos, diga-se, com uma bela
história nessa atividade.
Por tal motivo, resolvemos escalar árbitros FIE com menor experiência, a fim de
atuarem em competições na América do Sul. Assim, Arno Perillier atuou como
árbitro durante os campeonatos Sul Americanos Infantil, Cadete e Juvenil, em
Santiago, Chile, e Rober Yamashita atuou como árbitro durante os Campeonatos
Sul Americanos Livre, em Medellín, Colômbia. Esses dois jovens árbitros, por suas
excelentes atuações internacionais durante aqueles eventos, foram indicados
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pela CBE para serem árbitros durante a realização dos Jogos Sul Americanos –
ODESUR 2010. A eles, nossos parabéns pela coragem ao desafio e qualidade de
trabalho demonstrada.
Visando Os Jogos Olímpicos 2016 no Brasil, queremos e precisamos formar mais
árbitros. Por isso, já solicitamos a FIE, através da Confederação Pan Americana de
Esgrima, que o Brasil seja um dos países sede para a realização de um curso
internacional e exame de arbitragem FIE, em setembro de 2010. Logo mais
teremos a definição quanto a isso.
Mesmo assim, e recentemente, realizamos em dezembro de 2009, no Centro de
Excelência de Esgrima, EsEFEx, RJ, um curso e exame de arbitragem nacional, e
estamos programando para realizarmos mais dois cursos nacionais de arbitragem
em 2010, sendo um em São Paulo e outro em Porto Alegre.

Indicação de técnicos para curso de alto rendimento – ODEPA - EUA
A CBE indicou os experientes Mestres D´armas Alexandre Teixeira, Regis Tróis e
Evandro Duarte para realizarem, em julho desse ano, nos Estados Unidos da
América, um curso técnico de alto rendimento em suas respectivas
especialidades (Alexandre Teixeira – florete; Regis Tróis – sabre e Evandro Duarte –
espada). A “prata da casa” está sendo valorizada e estimulada. Os três mestres
fizeram por merecer.

Indicação de técnico para curso FIE de formação em espada – México
Da mesma forma, a CBE indicou o Mestre D´Armas Jorge Tuffi para participar do
curso técnico de formação de Mestre D´Armas Internacional de Espada, no
Centro Olímpico do México, cidade do México, curso esse com duração de dois
meses. O diploma foi fornecido pela FIE e pela Confederação Pan Americana de
Esgrima. Como era de se esperar, o competente Mestre Tuffi saiu-se muito bem,
ficando em 3º lugar no curso que contou com 20 alunos de diversos países.
Parabéns, maestro!!!

Brasil sede dos Campeonatos Sul Americanos Inf, Cad e Juv – 2010
No congresso técnico ocorrido durante os Campeonatos Sul Americanos Infantil,
Cadete e Juvenil – 2009, em Santiago, Chile, o Brasil candidatou-se para sediar
esses mesmos campeonatos para o próximo ano. A Venezuela também se
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candidatou. Recentemente, e após análise das propostas pela Confederação Sul
Americana, recebemos a notícia de que o Brasil sagrou-se vencedor desta
disputa. Assim, sediaremos esse importante evento internacional em 2010, que
será realizado na cidade do Rio de Janeiro, em maio, na sede do Clube Militar da
Lagoa, conforme já ajustado com a sua diretoria.
Esse evento virá ao encontro de nossas metas de dar o máximo apoio às
categorias de base, seja através de competições bem organizadas, seja com
melhores recursos materiais e mais recursos financeiros.

Parceria com a empresa Tamoyo
Nessa linha de ação, e recentemente, reunimo-nos com a diretoria da empresa
de turismo Tamoyo, do Rio de Janeiro, e propusemos que, em parceria com a
CBE, realizássemos toda a logística desse campeonato sul americano de menores
2010, no Rio de Janeiro. A Tamoyo, por ser uma empresa de significativo porte, e
por ser a empresa de turismo oficial do Comitê Olímpico Brasileiro, “comprou” a
nossa idéia. Assim, através dessa parceria já selada com a Tamoyo, deverá ser
um evento esportivo memorável que ofereceremos a todos os países
participantes, em especial no que pertine à logística operacional (rede hoteleira
a custo promocional, pacotes promocionais de passagens aéreas, transporte
interno, city tour, etc).

Parceria CBE – COB - Olimpíadas Escolares e Olimpíadas Universitárias
Desde o ano de 2005 que o Comitê Olímpico Brasileiro, em parceria com o
Ministério do Esporte e a Rede Globo de Televisão, realizam as Olimpíadas
Escolares e as Olimpíadas Universitárias. Esses dois eventos vem sendo um sucesso
de participação e de visibilidade.
A partir desse ano, através de uma parceria da CBE com o COB, e de forma
pioneira, a esgrima se fez presente durantes as Olimpíadas Escolares, realizando
uma clínica e um curso de monitores de curta duração, na cidade de Londrina,
Paraná. Foi um sucesso esse evento, e os Mestres D´Armas César Leiria e Eduardo
Nunes, apoiados administrativamente pelo funcionário da CBE Rodrigo Fontes,
puderam desenvolver suas atividades para um significativo número de alunos da
faculdade de Educação Física local.
Já estamos ajustando com o COB para que essa experiência se repita em 2010,
sendo definitivamente incorporada na programação anual daqueles eventos.
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Uma das tantas carências da esgrima brasileira é que contamos com um número
reduzidíssimo de técnicos, seja de monitores para a formação, seja de Mestres
D´armas para o alto rendimento. Estamos, atualmente, enfrentando a absurda
situação de termos locais para a iniciação da prática da esgrima, com crianças
e jovens à disposição, e não dispomos de técnicos suficientes para indicar. Por
esse motivo, acreditamos que uma das maneiras de ajudarmos é a de formarmos
monitores através de cursos de pequena duração.

CENTRO DE EXCELÊNCIA DE ESGRIMA - CEE
A CBE, com o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro, e em ação conjunta com a
Escola de Educação Física do Exército - EsEFEx, implementou o Centro de
Excelência de Esgrima - CEE nas dependências daquela escola.
Dotado com dez pistas, todas com sinalização elétrica de toques, ar
condicionado, modernos meios técnicos de eletrônica em apoio à esgrima, o
CEE poderá se beneficiar da inter-relação com o Instituto de Pesquisa da
Capacitação Física do Exército e Comissão de Desporto do Exército, na
integração das organizações militares à rede CENESP, abrindo uma nova e
promissora era.
O CEE tem a finalidade de ser um pólo de referência - da teoria, prática e
pesquisa aplicada em prol da esgrima -, visando criar um modelo brasileiro para
agregar qualidade quanto à formação e aperfeiçoamento de esgrimistas nas
fases de iniciação, desenvolvimento e alto rendimento, à preparação e
divulgação de fontes bibliográficas, meios multimídia e outros, e ao estudo e à
pesquisa de capacitação de recursos técnicos e humanos.
O ex-presidente da CBE, Sr. Arthur Cramer, foi contratado pela CBE para ser o
superintendente do CEE. Esse ano, sob a sua administração e atuação direta, foi
dedicado à finalização da estrutura do CEE, bem como foi dado início às
atividades de tradução de algumas obras de esgrima, do regulamento técnico
de esgrima, preparação de áudio-visuais a serem lançados no site da CBE,
modernização do exame de insígnia, dentre outras atividades.
Ainda, agora em dezembro, foi realizado um curso de arbitragem em nível
nacional, sob o comando do Sr. Arthur Cramer. Esperamos que, a partir do
próximo ano, possamos fazer uso mais freqüente e efetivo do CEE, afinal, foi essa
a proposta de sua existência.
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Abertura de novos espaços em São Paulo
Este ano, em São Paulo, durante os dois eventos nacionais livres que lá foram
realizados, TNCSP e Campeonatos Brasileiros, os organizadores desses eventos, em
especial Luiz Ribeiro (Girafa) e Mirani Fernandes, da Esgrima Brasil, inovaram
através de uma promissora parceira com o SESC Pompéia. Não só o espaço físico
foi excelente, bem como a estrutura posta a nossa disposição de primeiríssima
qualidade.
Esperamos que essa parceria se mantenha, pois há uma boa possibilidade de
serem desenvolvidos cursos de monitores de esgrima nas dependências do SESC
Pompéia para os seus professores de Educação Física, além de outros projetos em
elaboração. Parabéns e muito obrigado, Luiz e Mirani. Parabéns e muito
obrigado, SESC Pompéia.

Novas regras para os Campeonatos Brasileiros Categoria Livre
Esse ano também inovamos para os Campeonatos Brasileiros categoria livre.
Excepcionamos a regra de que esse evento deveria ser apenas entre federações,
e autorizamos que fosse entre Estados, além do Distrito Federal. Assim,
possibilitamos que 05 Estados mais o Distrito Federal participassem com as suas
equipes, não só aumentando o quantitativo de atletas, mas também
aumentando a própria competitividade. Com certeza, é mais uma exceção que
deu certo, e deverá se repetir em 2010.

Os Veteranos e o I Campeonato Brasileiro dessa categoria
Também, e aproveitando a realização dos Campeonatos Brasileiros Livre em São
Paulo, decidimos realizar esse ano o primeiro campeonato brasileiro de veteranos.
Tal iniciativa baseou-se no fato de que os veteranos que hoje jogam no Brasil,
também participam das provas livres. Assim, tivemos a honra de inaugurar o I
Campeonato Brasileiro de Veteranos, esperando que esse evento sirva de marco
simbólico para o desenvolvimento maior dessa categoria.
Criamos, também, a categoria Pré-Veteranos, ou seja, aqueles esgrimistas com 40
anos até 49 anos. Todos que participaram gostaram muito da experiência, e com
certeza será repetida em 2010, até porque, como estímulo, haverá o
Campeonato Sul Americano de Veteranos a ser realizado no Rio de Janeiro em
maio de 2010, juntamente com os Campeonatos Sul Americanos Infantil, Cadete
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e Juvenil. Desde logo conclamamos a todos os nossos pré-veteranos e veteranos
para se prepararem, pois deverão estar presentes atletas de diversos países.

A Cartilha do Atleta e A Cartilha da Chefia
Visando o estabelecimento de uma padronização comportamental em nossas
equipes representativas quando em viagens internacionais, a CBE elaborou a
Cartilha do Atleta e a Cartilha da Chefia. Ambos os documentos estão publicados
no site da CBE.
Por certo que não temos qualquer intenção de restringir liberdades, até porque
cada pessoa responde individualmente pelos seus atos; porém, a iniciativa
mostrou-se positiva na medida em que os atletas, os técnicos e os chefes de
equipe, independentemente de quem os sejam, possuem um norte a ser seguido,
com vistas à melhor representação técnica, disciplinar e organizacional de nosso
país.

Congresso FIE – Palermo, Itália
O Brasil esteve representado no Congresso anual da FIE, em Palermo, Itália,
através de sua presidência – Gerli Santos e Ricardo Machado. Esse congresso
ocorre anualmente, tornando-se o mais importante evento técnico-político da
esgrima mundial. Diversas decisões são sempre tomadas durante a sua
realização, bem como é o local ideal para trocas de experiências e costuras de
alianças políticas em prol da esgrima. Em Palermo não foi diferente, pois dentre
tantas as atividades da CBE, assinamos um Protocolo de Colaboração com a
Federação Italiana de Esgrima, através de seu presidente e amigo, Sr. Giorgio
Scarso. Tal protocolo prevê o intercâmbio e a troca de atividades esgrimísticas
entre os nossos países, e é claro que com benefícios muito mais importantes para
o Brasil, dada à excepcional qualidade técnica da esgrima italiana. Ponto para o
Brasil. Agora, a Itália é a nossa co-irmã na Europa.

Site da CBE
O Site da CBE foi uma grande conquista, fruto de antiga reivindicação. Porém,
precisa ser modernizado, tornando-o mais dinâmico, bonito e útil. E isso, com
certeza, será feito no decorrer de nossa gestão.
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Mesmo assim, evoluímos bastante ao apresentarmos em nosso site a filmagem
das finais dos campeonatos nacionais em tempo real. Foi uma evolução, sem
dúvida, e com pouquíssima divulgação, tivemos uma quantidade impressionante
de acessos. Foi uma experiência que deu certo, e nos impulsiona para evoluímos
tecnologicamente na próxima temporada de 2010.

Vídeo Arbitragem
Uma outra experiência que deu certo foi a vídeo arbitragem utilizada durante os
Campeonatos Brasileiros Livre, ocorridos no SESC Pompéia, em São Paulo. Uma
vez mais a dupla Mirani e Luiz Ribeiro fizeram-se presentes, e apresentaram essa
novidade para a comunidade da esgrima brasileira. Funcionou! A partir de 2010,
já com o apoio da CBE, trataremos de evoluir tecnologicamente nesse sistema
em benefício da esgrima brasileira.

Candidatura para Campeonatos Pan Americanos 2011 e Candidatura do Brasil
para a presidência da Confederação Sul Americana de Esgrima
Durante e paralelo ao Congresso FIE - Palermo, Itália, ocorreu uma reunião da
Confederação Pan Americana de Esgrima, sob o comando de seu presidente, Sr.
Jorge Castro, do México. Nessa reunião, dentre variados assuntos, ficou escolhida
a sede do Campeonato Pan Americano 2010, que será em São Jos~e da Costa
Rica. Nesse mesmo momento, e aproveitando a oportunidade dessa reunião, a
CBE apresentou a candidatura do Brasil para sediar os Campeonatos Pan
Americanos de 2011. A decisão sobre isso será justamente durante os
Campeonatos Pan Americanos da Costa Rica, em julho de 2010. Torçam! É muito
importante para todos nós, uma vez que os Campeonatos Pan Americanos são
prova FIE, e possuem peso “2” para o ranking mundial.
Também, e no interesse de liderarmos o bloco sul americano, o Brasil apresentouse com candidato à presidência da Federação Sul Americana de Esgrima. A
eleição ocorrerá durante os Jogos ODESUR 2010, em Medellín, Colômbia.
Finalmente, e durante esse mesmo Congresso FIE, o Brasil candidatou-se a realizar
provas FIE categoria “A” a partir de 2011, além de ter solicitado um curso
internacional de arbitragem para o ano de 2010.
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Representante de Atletas
A CBE, em 2009, criou a Representação de Atletas. Tal cargo, não estatutário, tem
por objetivo aproximar os atletas da direção da entidade, a fim de discutirmos
com a máxima abertura todos os assuntos que possam ser do interesse da classe
de esgrimistas. Assim, e em caráter experimental até o final de 2009, foi eleito por
voto direto o atleta Heitor Shimbo para representar a todos os esgrimistas
brasileiros. Foi uma ótima escolha não só pelo excelente atleta que Shimbo é,
mas, em especial, pela liderança natural que possui e também pela sua índole
conciiadora e democrática. Esperamos que todos os atletas participem de
verdade, levando ao representante as suas reivindicações, propostas, ideias,
críticas, etc, tudo em nome da maior evolução da esgrima brasileira.

Equipe Técnica Multidisciplinar
A CBE convidou algumas pessoas conhecidas de nosso meio para integrarem
uma equipe técnica multiidisciplinar, a fim de iniciarmos um trabalho voltado
para os atletas que integram as equipes nacionais. Assim, e mesmo que ainda
embrionário, esse trabalho voluntário promete frutos, tendo em vista a excelente
qualificação e experiência na esgrima dos seus integrantes. São eles:
a) Preparador físico – Marcos de Faria Cardoso/SP;
b) Nutricionista – Fabiana Teixeira de Freitas Oliveira/PR;
c) Fisioterapeuta – Silvia Rothfield/RS;
d) Psicóloga – Carolina Rodrigues Catunda/BSB
Ainda, a CBE convidou o Mestre D´Armas Eduardo Romão, o conhecido Dudu,
para nos auxiliar em duas atividades específicas: 1) criar e administrar um
calendário de competições em São Paulo, uma vez que a Federação Paulista de
Esgrima encontra-se sem atividade; 2) Dirigir tecnicamente as competições
nacionais do calendário CBE/2009.
Em ambas as atividades o nosso competente amigo Dudu houve-se muito bem,
não medindo esforços para atender a todas as tarefas, além, é claro, de também
atender ao seu trabalho como Mestre D´Armas do Clube Atlético Paulistano.
A todos eles, muitíssimo obrigado, esperando que em 2010 possamos evoluir em
nossos propósitos e metas.

Confederação Brasileira de Esgrima – E- mail: brasilesgrima@brasilesgrima.com.br
Sede I: SCS - Quadra 01 - Bloco M / sala 912 - Brasília / DF – CEP: 71735-900 – Tel: (61) 3322-9687
Sede II: Rua Buenos Aires nº. 093 / 708-709 - Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20070-021 – Tel / Fax: (21) 2283-2256

Ranking nacional e sua nova fórmula
A fórmula para a elaboração do ranking nacional sofrerá alterações. Essa é uma
reivindicação, talvez unânime, das federações regionais, EPD´s, atletas, dirigentes
e técnicos.
Durante o ano de 2009 a CBE estimulou a abertura de debates sobre o assunto, e
várias propostas foram apresentadas e discutidas através de maciça
participação.
Enfim, o que ficou definido, de acordo com o desejo da esmagadora maioria, é
que devemos mudar já a partir da primeira prova nacional de 2010, e temos a
certeza que para melhor!!!

Circuito nacional ampliado – bem-vindos os mineiros
A exemplo de Brasília, Belo Horizonte também entrará como cidade sede de uma
de nossas provas nacionais de 2010, em particular, o TORNEIO NACIONAL CIDADE
DE BELO HORIZONTE, a ser realizado nos dias 30 e 31 de julho e 01 de agosto de
2010.
Já era mais do que na hora de termos Minas Gerais em nosso circuito, até porque
os mineiros vêm demonstrando crescente qualidade técnica, e também uma
vontade imensa em participarem. Por isso, sejam muito bem-vindos os mineiros ao
circuito nacional da esgrima, e que permaneçam crescendo para o bem do
nosso esporte.

Jogos Olímpicos de 2016
O Rio de janeiro será sede dos Jogos Olímpicos de 2016!!! Que maravilha para o
desporto nacional! São inimagináveis os benefícios que tal evento trará aos
esportes e ao país como um todo. Quanto à esgrima não será diferente. Um
grupo de talentosos jovens esgrimistas de hoje já podem sonhar em estarem
participando de uma olimpíada em seu próprio país. É real, é possível. Façam por
merecer, pois será inesquecível!!!
Como informação adicional, ratificamos que estaremos iniciando a nossa
jornada a partir dos Jogos Sul Americanos - ODESUR/2010, competição onde
objetivamos (metas) medalhas em toda as armas, cujo “start” se deu por meio do
ofício nº 375, encaminhado ao COB em 11 de dezembro de 2009, solicitando
vagas em todas as armas, o que poderá envolver o total de 24 atletas.
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O próximo grande evento será os Jogos Pan Americanos - 2011, Guadalajara,
México, onde almejamos (metas) ampliar o número de medalhas obtidas nos
Jogos Pan Americanos - 2007, RJ, além de obtermos medalhas nas provas por
equipe, notadamente o florete masculino.
Encerrando o primeiro ciclo olímpico ora em andamento, teremos como próxima
meta a obtenção da classificação de 03 a 05 esgrimistas (provas individuais) para
os JO de Londres/2012, conforme informado em nosso planejamento e entregue
ao COB no dia 30 de novembro próximo passado, havendo ainda a possibilidade
de classificarmos pelo ranking mundial a equipe de florete masculino, nossa atual
arma mais forte.
Após a realização dos JO Londres/2012 e análise dos resultados obtidos,
evidentemente, o planejamento poderá sofrer os ajustes e direcionamentos
necessários focados para os JO 2016, haja vista que, para estes Jogos Olímpicos,
por força do regulamento, deveremos dispor de vagas em toda as armas por
sermos país sede, o que permeará, necessariamente, todo o nosso planejamento.
As metas anuais a serem atingidas a partir de 2013 dizem respeito ao substancial
incremento, ou seja, à necessária maior participação anual (2013/2016) e os
consequentes resultados das equipes brasileiras nos eventos internacionais
propostos no projeto plurianual (atividade fim), constantes no planejamento
entregue ao COB, evidentemente somados à atividade meio, como a
contratação de pessoal especializado e aquisição de material, objetivando os
melhores resultados nos JO 2016.
Portanto, não é nossa preocupação maior o investimento na busca de jovens
atletas esgrimistas, haja vista que a média de idade dos esgrimistas que se
encontram no topo do ranking brasileiro oscila entre os 22 e os 24 anos.
A estratégia estabelecida pela CBE é possibilitar a imperiosa e necessária
experiência internacional para a jovem equipe brasileira que, com certeza, virá
através do incremento nessas participações em competições internacionais de
alto nível.
Oportuno assinalar, apenas como exemplo, que hoje, entre outros jovens talentos,
já possuímos uma atleta com 20 anos entre as 12 melhores do ranking mundial
juvenil e um outro com 24 anos, com participação em uma olimpíada e possuidor
de vários títulos internacionais em seu currículo, entre eles o de campeão
panamericano juvenil e adulto, atletas estes recentemente incorporados ao
Exército Brasileiro e que poderão estar presentes nos JO de 2012 e/ou 2016, foco
do nosso trabalho.
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Finalmente, após os JO de Londres 2012, a CBE deve prosseguir em seu
planejamento original objetivando para o ano de 2013:
Atividade Fim:
- Participação no campeonato Mundial Livre e Campeonato Mundial Cadete e
Juvenil, aguardando definição de local e data através do Calendário FIE a ser
distribuído em setembro de 2012;
- Participação em no mínimo 08 (oito) Copas Classificatórias para o Ranking FIE,
aguardando definição de locais e datas em razão da dependência da
divulgação do calendário FIE;
- Participação no Campeonato Panamericano de Esgrima, aguardando
definição de local e data em razão da dependência da divulgação do
calendário da Confederação Panamericana;
- Participação no Campeonato Sulamericano de Esgrima, aguardando definição
de local e data em razão da dependência da divulgação do calendário FIE.
- A realização de dois campings internacionais na Itália em razão do Protocolo de
Colaboração celebrado entre as confederações ítalo-brasileira, haja vista que a
CBE pode prever a participação nas copas internacionais partindo de Roma, o
que reduzirá em muito os custos operacionais, além do fato do intercâmbio com
o alto nível técnico italiano, com claros benefícios para as nossas equipes.
- Participação nas competições constantes do calendário CBE, em um total de
10(dez) provas nacionais (provas estas que possibilitarão o ingresso ou a
manutenção da equipe brasileira originariamente constituída a partir dos
resultados do ODESUR/2010).
Atividade Meio:
As constantes no planejamento plurianual com os respectivos demonstrativos dos
recursos financeiros necessários para a sua execução.
Para os Anos de 2014, 2015 e 2016
Atividade Fim
- Participação em todos os eventos previstos para o ano de 2013, acrescidos da
competição classificatória p/Pan no ano de 2014, aguardando definição de local
e data através do Calendário da Confederação Panamericana a ser distribuído
no primeiro semestre de 2013.
Atividade Meio:
Confederação Brasileira de Esgrima – E- mail: brasilesgrima@brasilesgrima.com.br
Sede I: SCS - Quadra 01 - Bloco M / sala 912 - Brasília / DF – CEP: 71735-900 – Tel: (61) 3322-9687
Sede II: Rua Buenos Aires nº. 093 / 708-709 - Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20070-021 – Tel / Fax: (21) 2283-2256

As constantes no planejamento plurianual com os respectivos demonstrativos dos
recursos financeiros corrigidos e necessários para a sua execução.
Com essa breve relato sobre as principais atividades desenvolvidas ao longo do
ano de 2009 e o que a CBE planeja rumo aos JO 2016, esperamos estar
atendendo as expectativas de todos aqueles que por meio do seu voto de
confiança vêm estimulado e incentivando o nosso trabalho. Muito obrigado e
VAMOS JUNTOS.
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