Rio de Janeiro, RJ, 26 de junho de 2018.
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.205.
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: UM CASE DE SUCESSO - SALA D´ARMAS CASTILLO - ESGRIMA PARA A
VIDA.
Prezados(as) Senhores(as),
Estamos dando continuidade à série de divulgações denominada de “UM
CASE DE SUCESSO NA ESGRIMA BRASILEIRA”.
E, a quarta história que recebemos vem do Rio de Janeiro, RJ, através de um
Projeto Social voltado inicialmente para crianças do Morro do Fubá em parceria com uma
ONG local, através das diversas ações levadas adiante pelos Mestre D´Armas Cesar
Obaldia e seu atuante colaborador Helios Lourenço.
Esse Projeto Social está sendo desenvolvido pela Sala D´Armas Castillo,
situada no Grajau Country Clube, Rio de Janeiro, RJ, e conta com o apoio de atletas da
Federação Francesa de Esgrima na doação de equipamentos esportivos e passagens para
os treinos a algumas crianças.
Como é evidente, tal projeto possui inúmeras necessidades, mas segue firme e
acreditando em sua missão de levar não apenas a esgrima e seus enormes benefícios às
crianças daquela comunidade, mas, também, aulas de francês a fim de também prepará-los
para a vida e retirá-los da situação de risco a qual hoje estão expostos.
Parabéns ao Mestre Cesar Obaldia, ao amigo Helios Lourenço e a todos os
demais envolvidos pela iniciativa, dedicação e crença num mundo melhor através do nosso
esporte. Estamos convencidos de que a esgrima é um fantástico instrumento de inserção
social. Projetos como este e outros similares nos fazem acreditar que, em breve, poderemos
juntos levar o nosso esporte por todos os recantos do Brasil.
E é exatamente essa a proposta da CBE ao divulgarmos os diversos CASES,
qual seja, o de mostrarmos de que é possível sim levar a esgrima para qualquer ambiente,
seja ele de clima quente ou frio, pobre ou rico, com ou sem a cultura do nosso esporte já
instalada. O talento, afinal, não pergunta sua cor, sua classe social, seu local de origem ou
seu gênero antes de aparecer. Somos nós próprios ou o mundo que criou essas barreiras ou
fechou os olhos com a venda do preconceito para dizer que alguém não pode ou não deve
lutar por seu sonho.
Continuem enviando para nós as suas histórias, as suas lutas e conquistas,
inclusive as grandes e tradicionais EPDs vinculadas à CBE. Queremos compartilhar as suas
histórias de sucesso como exemplo e incentivo.

A Sala D´Armas Castillo não é vinculada à CBE, mas isso pouco importa, como
já dissemos. Nosso intuito é o de darmos a mais ampla divulgação de cada uma das ações
em prol no nosso esporte no Brasil a fim de nos apoiarmos cada vez mais para o nosso
crescimento.
Atenciosamente,

Arno Périllier Schneider
Vice-Presidente

Ricardo Machado
Presidente

