
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 14 de dezembro de 2020. 

OF / CBE / Presidência / Nº 2020.266. 

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: PROJETO ENGAJAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESGRIMA PARA O 

FOMENTO DA MODALIDADE  

Prezados(as) Senhores(as), 

Como já é de conhecimento de nossa comunidade, a CBE, em 2018, criou o 

PROJETO ENGAJAR com o objetivo de apoiar as diversas ações de fomento em nosso esporte.  

Inicialmente, os apoios serão direcionados às entidades filiadas, vinculadas ou reconhecidas à 

CBE, em particular àquelas de pequeno porte. Num segundo momento, poderão ser apoiadas 

entidades ainda não vinculadas ou reconhecidas à CBE, mas que, comprovadamente, estejam 

desenvolvendo a esgrima. 

O Projeto Engajar, portanto, tem como meta ser um agente facilitador para o 

desenvolvimento do nosso esporte, inclusive, em novos mercados ainda pouco explorados, tais 

como escolas, academias, condomínios, associações e outros. Assim, por intermédio do Projeto 

Engajar, a CBE quer contribuir com as entidades já existentes e, também, estimular a abertura 

de novos locais para a prática da esgrima, inclusive aproveitando a formação dos novos técnicos 

através do Instituto Brasileiro de Esgrima – IBE. 

Nesse sentido, por intermédio de contrato de comodato, a CBE alcançará às 

entidades beneficiárias armas e máscaras de plástico (1 kit = 10 armas e 10 máscaras) para a 

iniciação esportiva infantil. Na sequência, sempre através de comodato, as entidades beneficiárias 

receberão 01 (um) aparelho de sinalização de toques, 2 (duas) enroladeiras de chão e seus 

respectivos cabos. No decorrer dos projetos a serem desenvolvidos de acordo com o 

planejamento estratégico da CBE, outros materiais e equipamentos deverão ser adquiridos. 

PROJETO ENGAJAR - AQUISIÇÕES INICIAIS  

Seguem abaixo as aquisições iniciais ao Projeto Engajar: 

2019 Armas/máscaras de plástico R$ 39.852,00 

2020 Armas/máscaras de plástico R$ 148.289,60 

2020 Aparelhos/enroladeiras/cabos R$ 285.600,00 

- No segundo semestre de 2019, através de pregão eletrônico, foram adquiridas armas e 

máscaras de plástico no valor de R$ 39.852,00. Estes materiais foram entregues este ano na 

sede da CBE e serão distribuídos na sequência; 



 
 
 
 
 
 

 
 

- Durante o ano de 2020, em novo pregão eletrônico, foram adquiridas mais armas e máscaras 

de plástico no valor de R$ 148.289,60. Este material deverá chegar na sede da CBE até o final 

deste mês de dezembro ou janeiro de 2021; 

- Ainda neste mês de dezembro será publicado novo Edital para a aquisição de aparelhos de 

sinalização de toques, enroladeiras e seus respectivos cabos, no valor orçado de R$ 285.600,00. 

Para o próximo ciclo olímpico 2021-2024 já estão programadas novas e crescentes 

aquisições de equipamentos e materiais destinados ao mesmo Projeto Engajar. 

Com isso, dentro de uma política expansionista, pretendemos contribuir com as 

diversas ações de desenvolvimento do nosso esporte, uma vez que o mais difícil sempre é dar os 

primeiros passos. 

Atenciosamente, 

 

 
 

 
 Arno Périllier Schneider Ricardo Machado 
 Vice-Presidente Presidente 


