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    Segunda-feira, dia 23 de abril de 2018. 

 

Ao Ilmo. Sr. Manoel Luiz de Oliveira 
Presidente da Confederação Brasileira de Handebol 
 

A comissão de atletas abaixo assinada, junto com demais atletas de representação da 
nossa modalidade, vem por meio de este ofício realizar o pedido para que o Sr. Presidente 
Manoel Luiz de Oliveira apresente sua renúncia. Não estamos satisfeitos com a gestão e nos 
últimos tempos temos visto a imagem do handebol apenas relacionada a questões judiciais e, 
consequentemente, a perdas de patrocínio e credibilidade, em vez de vermos divulgados nossos 
êxitos esportivos. 

Conforme se verifica de maneira pública e notória, a Confederação Brasileira de 
Handebol na gestão do Sr. Presidente - que vem exercendo o cargo por ininterruptos 28 anos-, 
encontra-se em eminente risco de grave prejuízo aos seus filiados por questões relativas à 
suposta improbidade administrativa e julgamentos nas instâncias judiciais. Perante esses eventos 
ocorridos, nós atletas, somos tomados por um sentimento forçoso de extrema consternação e 
angústia a respeito do rumo e futuro do nosso amado esporte.  

A renúncia é importante, pois desvincula o nome Manoel Luiz de Oliveira - que está 
sendo acusado judicialmente - da Confederação e, consequentemente, de todos os atletas, 
técnicos, árbitros, professores, alunos e pessoas envolvidas, que fazem parte e dependem direta 
ou indiretamente dela. Tal medida é importante sobretudo porque, pelos problemas que deram 
motivo a seu afastamento, Manoel é incapaz de representar os anseios daqueles que constroem o 
handebol, porque estamos descontentes com suas posições e porque ele deixou de cumprir o 
papel de direção da entidade.  

Cientes que o handebol brasileiro precisa de uma reestruturação e de um novo 
planejamento para recuperar nosso crescimento e credibilidade junto aos patrocinadores, em 
especial o BANCO DO BRASIL, solicitamos a RENÚNCIA IMEDIATA DO SR. 
PRESIDENTE MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA. 

 

BRUNO CARLOS DE OLIVEIRA                                    FELIPE BORGES DUTRA RIBEIRO 
GIL VICENTE DE PAES PIRES                                    ALICE FERNANDES DA SILVA 
EDUARDA IDALINA AMORIM                THIAGUS PETRUS CONÇALVES DOS SANTOS 
PATRÍCIA SCHEPPA            BÁRBARA ELISABETH ARENHART 
 
 


