Rio de Janeiro, RJ, 5 de junho de 2018.
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.179.
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 - PROJETO ESGRIMA PARA TODOS - DOURADO
ASSESSORIA ESPORTIVA
Prezados(as) Senhores(as),
Estamos dando início a uma série de divulgações que resolvemos
denominar de “UM CASE DE SUCESSO NA ESGRIMA BRASILEIRA”.
E inauguramos essa série através do PROJETO ESGRIMA PARA
TODOS da DOURADO ASSESSORIA ESPORTIVA, iniciado em Lins, interior do Estado de
São Paulo, SP, pelas empreendedoras mãos do Professor de Esgrima Diego Dourado.
Além de divulgarmos referido CASE DE SUCESSO, outro objetivo dessa
série está intimamente relacionado ao Instituto Brasileiro de Esgrima – IBE da CBE, uma vez
que o nosso Instituto segue firme e em franca expansão. Em curto espaço de tempo o IBE
formará e colocará no mercado de trabalho diversos novos técnicos de esgrima. Portanto, tal
divulgação não apenas servirá como exemplo e modelo, mas também como incentivo para
que os novos técnicos a serem formados pelo IBE possam acreditar em seus próprios
sucessos.
Como todos poderão conhecer na divulgação em anexo, o PROJETO
ESGRIMA PARA TODOS teve início em 2012 e, certamente, já é a EPD reconhecida pela
CBE com o maior número de praticantes de esgrima do Brasil.
Assim afirmou o Professor Diego Dourado quando consultado pela CBE
acerca da autorização quanto à divulgação do seu trabalho:
“Para nós é uma honra que o nosso trabalho, de alguma forma, possa
servir de exemplo. Sempre busquei o sucesso nessa empreitada, mas nunca imaginando
servir como parâmetro para outros trabalhos. Mais uma vez agradeço-lhes a confiança e a
torcida.”

Este é um exemplo claro de que é possível, com muito esforço e visão
empreendedora, atingir o sucesso em nosso esporte. O modelo utilizado pelo PROJETO
ESGRIMA PARA TODOS teve início na cidade de Lins, interior paulista, expandindo-se em
escolas particulares, academias e clubes. Logo após, foi inaugurada uma Sala D´Armas
própria e, atualmente, esse Projeto encontra-se em 5 cidades da região próxima a Lins.
Não bastasse a expansão vertiginosa do PROJETO ESGRIMA PARA
TODOS, recentemente a Dourado Assessoria Esportiva teve aprovado pela Secretaria de
Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, e com verba já captada, um projeto
social a fim de atender 160 crianças com aulas de esgrima em 9 escolas públicas de 3
cidades da região.

Ainda, o PROJETO ESGRIMA PARA TODOS firmou recente parceria
com o Município de Cafelândia, SP para atender mais 100 crianças da rede pública de
ensino. E, ao que tudo leva a crer, seguirá crescendo.
Como é sabido, vários são os modelos a serem utilizados para a
expansão da esgrima em qualquer parte do Brasil. O mais conhecido e tradicional, sem
dúvida, é o de clubes sócio-esportivos, onde esses absorvem a esgrima como modalidade
própria dentre as demais modalidades esportivas.
Mas há outros tantos modelos a serem explorados, tais como: parcerias
com escolas privadas, academias específicas de esgrima, parcerias com clubes e
academias esportivas multiuso, franquias, projetos sociais e tantos outros.
Certo é que, assim como a DOURADO ASSESSORIA ESPORTIVA, a
CBE tem absoluta certeza de que o nosso esporte é muito atraente e cativante para jovens e
adultos. O começo pode até ser difícil, mas o trabalho árduo e competente será sempre
recompensador tendo em vista o vasto mercado que há pela frente no Brasil. E o IBE, nesse
sentido, atuará como mola propulsora na formação de jovens técnicos de esgrima para que
possam alçar os seus voos profissionais, valendo-se do exemplo do CASE DE SUCESSO
agora apresentado.
Por fim, convidamos àqueles que, vinculados ou reconhecidos pela CBE
ou não, tenham o interesse em divulgar as suas atividades na esgrima para que entrem em
contato conosco a fim de levarmos adiante e estimularmos cada vez o crescimento do nosso
esporte no Brasil.
Parabéns ao Professor Diego Dourado e sua competente equipe!

Atenciosamente,

Arno Périllier Schneider
Vice-Presidente

Ricardo Machado
Presidente

O Projeto Esgrima Para Todos
Idealizado pelo Professor de Esgrima Diego Dourado, o Projeto Esgrima Para Todos iniciou suas
atividades em Lins no inicio de 2012.
Com o objetivo de difundir e divulgar a
esgrima, Diego Dourado criou o Projeto
Esgrima Para Todos com a difícil missão de
tornar a modalidade, um esporte
conhecido e praticado na cidade. E o
começo não foi nada fácil, após muitas
apresentações e palestras foi criado o
primeiro grupo de treinamentos de
esgrima na cidade, no Unisalesiano.
Após
muitas
apresentações,
demonstrações e participações em
desfiles, a esgrima começou a ser
conhecida na cidade, despertando assim, o

Primeira Turma de Esgrima da Região - 2012

interesse das crianças. A partir daí, parcerias
com escolas de Lins como IAL, CENSA e ETL
foram firmadas, oferecendo a prática de
esgrima para seus alunos.
Com o inicio da prática por crianças o projeto
decolou, ultrapassando as fronteiras e chegando
a outras cidades. Hoje, após quase seis anos de
seu inicio, o projeto se encontra em 5 cidades
(Lins, Promissão, Bauru, Birigui e São José do Rio
Preto), com mais de 12 parcerias com
instituições como escolas particulares, clubes e
academias, atingindo a incrível marca de mais
de 130 praticantes de esgrima na região. Todo
esse crescimento resultou também na
i auguração da pri eira Sala D’ar as do
Projeto, a Academia de Esgrima na cidade de
Lins.

Lins/SP

Promissão/SP

São José do Rio Preto/SP

Bauru/SP

Birigui/SP

Além de todos os benefícios que a prática de
esgrima proporciona as crianças, a iniciativa vem
dando tão certo, que os resultados competitivos
também estão aparecendo, os esgrimistas da
região já obtiveram resultados grandiosos
conquistados em competições oficiais, sendo os
mais importantes: 2 títulos paulistas cadetes de

1ª competição realizada pelo projeto em 2014

esgrima, 6 títulos paulistas infantis de esgrima, 4
títulos brasileiros infantis de esgrima, 1 titulo
internacional infantil de esgrima, 2 titulos sulamericanos infantis de esgrima e 2 vice
campeonatos pan-americanos infantis de esgrima,
além de diversas medalhas de prata e bronze
nessas mesmas competições.

Primeiro Título Brasileiro de Esgrima - 2014

Matéria com Atletas Convocados para a Seleção

Tais conquistas levam os nomes das cidades para o
cenário nacional da esgrima, divulgam a modalidade
pela região e faz com que a equipe do Projeto
Esgrima Para Todos, conquiste a cada dia, um lugar
de respeito na esgrima brasileira, sendo um dos
destaques das categorias de base do Brasil na
modalidade.

Vice-Campeã Pan Americana

Título Sul Americano de Esgrima

Delegação Linense em Campeonato Sul
Americano Infantil de Esgrima

O professor Diego Dourado projeta um crescimento contínuo do trabalho: A esgrima é um esporte
encantador, as crianças amam a prática e quando a conhecem, a tendência é que fiquem. Os pais de
nossos alunos são muito satisfeitos, pois são inúmeros os benefícios que a prática de esgrima
proporciona as crianças. O caminho não é fácil, ainda sofremos com a falta de conhecimento sobre
esse esporte aqui na região, o que dificulta ainda mais o processo de divulgação da esgrima. Mas
estamos caminhando, sempre com passos a frente e com foco e força de vontade, tornaremos a
esgrima um esporte bastante conhecido em nossa região, esse é o nosso grande objetivo e a meta que
permeia a Dourado Assessoria Esportiva. Ver o que já conquistamos, com um pouco mais de cinco anos
de projeto, é algo grandioso para nós e com certeza conquistaremos muito mais. Aos poucos vamos

conseguindo nosso espaço no cenário da esgrima nacional e torcemos para que mais iniciativas como
essa, que mesclam esgrima com empreendedorismo, nasçam em nosso país, colaborando assim para o
crescimento da esgrima nacional.
As metas futuras para a Dourado
Assessoria Esportiva, através do
Projeto Esgrima Para Todos é
aumentar o número de parcerias
com escolas particulares, clubes e
academias da região, a fim de
oferecer a prática de esgrima para
o maior número de pessoas
possíveis no âmbito privado, mas
também iniciar um trabalho social
com a Esgrima e ter recursos para
poder oferecer a modalidade para
crianças, que teoricamente, não
teriam acesso a esse esporte, colaborando assim para a divulgação e crescimento da esgrima na
região, e também no país. E uma dessas metas já foi alcançada, em 2018 o Projeto Esgrima Para Todos
iniciará sua atuação em uma esfera social, através de um projeto aprovado pela Secretaria de Esportes
Lazer e Juventude do estado de São Paulo e com verba captada, 160 crianças serão atendidas com

aulas de esgrima em 9 escolas públicas de 3 cidades da região de Lins (Lins, Guaiçara e Promissão) e
com todo o material completo e também 100 crianças serão atendidas no município de Cafelândia/SP,
através de uma parceria entre o Projeto Esgrima
Para Todos e a Prefeitura Municipal da cidade.
Tais iniciativas e parcerias são de grande valia,
pois atenderão quase 300 crianças no interior do
estado de São Paulo, colaborando para o
crescimento da esgrima paulista e brasileira.
Hoje o projeto conta com uma equipe de trabalho
muito forte e empenhada e com certeza
conseguirá conquistar os objetivos. A qualidade da
equipe de trabalho é tamanha, que através de seus
esforços conseguem superar as dificuldades e
conquistar excelentes resultados dentro da prática e
das competições.
Mais abaixo seguem todos os detalhes do Projeto em
suas cidades atendidas e todos os eventos já
realizados:

Cidade Atendidas:
LINS/SP
Academia de Esgrima – 61 alunos
PROMISSÃO/SP
E-Fit Academia – 17 alunos

BAURU/SP
Iron Gym Academia – 17 alunos
FourC Bilingual Academy – 12 alunos

BIRIGUI/SP
Birigui Pérola Clube – 11 alunos

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Colégio Anglo Rio Preto – 10 alunos
Oficial Academia – 4 alunos
Escola de Artes Lígia Aydar – 11 alunos
Academia Mucle Club – 2 alunos
Colégio Carlos Chagas Filho – 13 alunos

Eventos Realizados
2012
1º Torneio de Esgrima – Cidade de Lins 2012 – 15 participantes
2013
2º Torneio de Esgrima – Cidade de Lins 2013 – 27 participantes

2014
Festival de Esgrima – CENSA 2014 – 33 participantes
Campeonato Regional de Esgrima Escolar 2014 – 39 participantes
3º Torneio de Esgrima – Cidade de Lins 2014 – 34 participantes
Festival de Esgrima – Novo Anglo Bauru 2014 – 14 participantes
Festival de Esgrima – Zeta Objetivo Promissão – 13 participantes

2015
1º Torneio de Esgrima – Cidade de Promissão 2015 – 39 participantes
1º Torneio de Esgrima – Cidade de Bauru 2015 – 35 participantes
Campeonato Regional de Esgrima Escolar 2015 – 32 participantes
Festival de Esgrima – Legião Miriam de Promissão – 24 participantes
Festival de Esgrima – Zeta Objetivo Birigui – 11 participantes
4º Torneio de Esgrima – Cidade de Lins 2015 – 42 participantes

2016
2º Torneio de Esgrima – Cidade de Bauru 2016 – 38 participantes
1º Torneio de Esgrima – Cidade de Birigui 2016 – 36 participantes
Festival de Esgrima – Anglo Rio Preto 2016 – 14 participantes
Festival de Esgrima – Novo Anglo Bauru 2016 – 11 participantes
Festival de Esgrima – CRE Três Lagoas/MS – 38 participantes
Campeonato Regional de Esgrima Escolar 2016 – 45 participantes

2º Torneio de Esgrima – Cidade de Promissão 2016 – 38 participantes

2017
Festival de Esgrima – Cidade de Bauru 2017 – 22 participantes
3º Torneio de Esgrima – Cidade de Promissão 2017 – 57 participantes
Festival de Esgrima – Cidade de Birigui 017 – 12 participantes

Contato:
Prof. Diego Dourado
(14) 9913 0216 / (14) 99880 0542
dourado.ae@hotmail.com

