PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE 2017
Prezados atletas,
A ABE agradece a todos os atletas associados que contribuíram e participaram das atividades
organizadas pela ABE. A contribuição de vocês foi fundamental para manter‐nos atuantes na
representação dos atletas, organização de competições e manutenção do Projeto Mosqueteiros de
Paraisópolis.
No entanto, é importante que os associados mantenham a contribuição anual em dia, a qual poderá ser
paga conforme informações contidas no link abaixo:
http://www.esgrimistas.com.br/contribuicao‐social
Com o objetivo de manter os atletas informados sobre os trabalhos desenvolvidos pela ABE, abaixo
estão as atividades realizadas no primeiro semestre de 2017, bem como os detalhes dos aspectos
financeiros.
Circuito Paulista ABE:





6 competições (2 infantis, 2 cadetes juvenis, 2 adultos):
Arrecadação total com inscrições: R$26.345,00;
Custo da infraestrutura/arbitragem: R$15.275,00
Líquido: R$11.070,00

Foram em média 113 atletas participantes das competições infantis, 66 atletas das competições pré‐
cadetes, cadetes e juvenis e 59 atletas por competição adulta mobilizando uma média de 15 árbitros e
diretório técnico em competições infantis e uma média de 9 árbitros e diretório técnico em competições
pré‐cadete, cadete e juvenil e adulto.
O valor arrecadado tem por principal fim o financiamento do projeto Mosqueteiros de Paraisopolis.
Gestão do Projeto Mosqueteiros de Paraisópolis:
O projeto Mosqueteiros de Paraisópolis sofreu devido a mudanças na gestão do CEU Paraisópolis, que
teve os trabalhos do contra turno interrompidos por alguns meses. Apesar dos problemas verificados, o
projeto foi mantido durante todo o semestre, mesmo que com menor presença dos alunos.
A situação já está normalizada, portanto voltamos a ter turmas completas (duas turmas de 20 alunos)
com aulas regulares 2 vezes por semana.
Além da arrecadação com inscrições, o leilão realizado pela atleta Taís Rochel, com apoio de muitos
atletas, trouxe arrecadação total de R$ 6.750,00
As despesas com o projeto consomem mensalmente uma média de R$ 1.500,00.
Hoje, há disponível na conta dos mosqueteiros o valor de R$ 11.137,71
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Foi contratada a empresa Atop Consultoria (doação de Bianca Holdorff) para o desenho e envio do
projeto para a Lei de Incentivo ao Esporte em 2016 a fim de possibilitar novos meios de financiamento
do projeto e expansão das turmas para 2018/2019. Devido a questões burocráticas o projeto teve que
ser ajustado no 1º semestre de 2017 e será enviado em setembro de 2017.
O projeto Mosqueteiros de Paraisópolis foi inscrito na FIE – DONATE Your Fencing Gear, e foi escolhido
para ser um dos 6 projetos sociais no mundo a participar da ação. O Projeto receberá 4 saco d´armas
com materiais doados por atletas.
Ações para divulgação da esgrima:





Curso de arbitragem com mestre Ricado Ferrazzi;
Transmissão ao vivo das finais do Torneio Nacional Cidade do Rio de Janeiro;
Criação de canal no youtube;
Ativação das mídias sociais da ABE.

Ações relacionadas a reivindicações dos atletas:











Parceria com Ultra Viagem Turismo para buscar preços mais acessíveis para o Campeonato
Sulamericano cadete/juvenil;
Enquetes sobre o campeonato mundial cadete/juvenil e posterior encaminhamento de
documento para a CBE;
Divulgação de informações com indícios de irregularidade na Gestão da Confederação Brasileira
de Esgrima;
Solicitação de esclarecimentos, enviados em conjunto com a Comissão dos Atletas, sobre as
informações prestadas Presidente da CBE, Ricardo Machado, na sessão da Comissão do Esporte
das Câmara dos Deputados;
Questionamento à CBE quanto aos gastos no Campeonato Panamericano adulto;
Proposta de fórmula de 8 atletas, em vez de 4, por país no campeonato Sulamericano adulto;
Questionamentos à CBE em conjunto com a Comissão dos Atletas sobre as propostas de
aprimoramentos na gestão;
Envio de ofício à CBE com reivindicação dos atletas perante a nova gestão da CBE;
Enquete sobre as eleições CBE;
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Total de filiados à ABE:
A ABE conta com 236 filiados, sendo 97 deste já com as anuidades de 2017 quitadas, os detalhes são
apresentados a seguir:

Ano

Atletas com anuidades pagas

2017

97

1º sem. 2017

32

2016

62

Demais

45

TOTAL:

236

Situação financeira atual:



Conta corrente (manutenção da ABE): R$13.527,10
Conta corrente (mosqueteiros de Paraisópolis): R$11.192,18

Projetos para o 2º semestre:


Realização de competições:

No 2º semestre, devido a reativação da Federação Paulista, serão realizadas mais 3 competições,
sendo uma de cada categoria, na seguintes datas:
7 e 8 de outubro: Categorias Pré cadete e cadete
11 e 12 de novembro: Categorias Juvenil e Adulto
25 e 26 de novembro: Paulistinha (todas as categorias até 13 anos)
Buscaremos evoluir na organização das provas, incluindo prêmios e buscando instalar pistas oficiais
no ginásio (principalmente no paulistinha).


Representação dos atletas:

Continuaremos buscando incentivar o aumento da transparência da CBE, a qual ainda não divulga
detalhes das despesas. Acreditamos que o trabalho que vem sendo feito tem gerado bons
resultados, como os cursos de arbitragem e transmissão do Campeonato Brasileiro Pré cadete,
Cadete e Juvenil no Youtube.
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O canal de comunicação, em parceria com a comissão de atletas, será mantido. Todas as
solicitações dos atletas devem ser ouvidas, não importando quem as leva para a CBE; o objetivo da
ABE sempre será o mesmo dos atletas.


Mosqueteiros de Paraisópolis:

Estamos buscando uma nova sala no CEU Paraisópolis, na qual será possível desenhar pistas no
chão, instalar aparelhos e guardar materiais (o que hoje não é possível).
Os atletas de Paraisópolis terão a oportunidade de participar do Paulistinha, a ser realizado nos dia
25 e 26 de novembro.
Realização de ação de crowdfunding para levar os atletas de Paraisópolis para o Torneio Nacional
Mario Queiroz, em Porto Alegre.

Críticas, reclamações e sugestões são muito bem vindas, pois acreditamos no diálogo para
evoluirmos cada vez mais, não hesite em entrar em contato com a ABE!

Henrique de Morais Rochel
Diretor‐Presidente
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