Rio de Janeiro, RJ, 8 de junho de 2018.
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.183.
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: SÉRIE CASES DE SUCESSO.
Prezados(as) Senhores(as),
Conforme já informado, iniciamos uma série de divulgações denominada
CASES DE SUCESSO que visa dar visibilidade a todos os projetos de esgrima (EPDs,
academias, projetos sociais e outros) em andamento no Brasil, grandes, médios ou ainda
em estágio inicial, bem como estimularmos à criação de novos projetos a partir da formação
de técnicos de esgrima por intermédio dos cursos do IBE. E essa série coincide com o
aniversário de 91 anos de nossa entidade e também com o início do segundo ano de nossa
gestão. Portanto, é mais do que oportuno unirmo-nos para divulgar o nosso esporte. Essa é
uma de nossas tantas missões.
Já iniciamos os contatos com alguns projetos e EPDs, vinculados,
reconhecidos ou não à CBE, para que enviem os seus históricos, dificuldades, conquistas,
fotos, filmes, entrevistas e tudo o mais que entendam pertinente a fim de robusteceremos
esta série recém criada com o objetivo de darmos a mais ampla visibilidade a nossa
comunidade e aos demais interessados em empreender nesse universo maravilhoso e
cativante da esgrima.
Há vários focos da prática da esgrima espalhados pelo Brasil, alguns já
em franca atividade, a exemplo do Projeto Esgrima para Todos, Lins, SP, já divulgado,
outros mais em São Paulo, capital, Recife, PE, Belém, PA, Teresina, PI, Vila Velha, ES,
Brasília, DF, Santa Cruz do Sul, RS, Passo Fundo, RS, Rio de Janeiro, RJ, Petrópolis, RJ,
Campo Grande, MS, Salvador, BA e outros mais.
Através dessa série, queremos explorar a potencialidade do Nordeste,
do Norte, do Centro-Oeste e dos demais Estados que ainda não possuem a prática da
esgrima regular ou que estão em fase de implantação e iniciação.
Mas queremos também abrir espaço para a divulgação a todas as EPDs
tradicionais que já atuam com sucesso e há muitos anos nos principais centros da esgrima
brasileira, pois gostaríamos que as suas histórias fossem contadas, fossem apontados os
seus principais personagens que marcaram época, Mestres D´Armas, atletas, ex-atletas e
tudo o mais que queiram divulgar a fim de construirmos, juntos, um registro histórico
fundamental que servirá, sem dúvida e também, como estímulo e modelo para muitos
outros.
Além desses acima referidos, não queremos deixar de divulgar o
tradicional e fundamental trabalho que já desenvolveram e assim continuam as Forças
Armadas (Colégios, Escolas e Academias Militares do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica), além das Polícias Militares (Brigada Militar do RS e Policias Militares de SP e
RJ).

Gostaríamos, portanto, de abrir esse espaço também para esse registro,
pois sabemos da importância que os militares sempre tiveram, seja na fundação e
qualificação da esgrima brasileira, seja na formação de atletas (militares e civis), como
também na formação de Dirigentes, Mestres D´Armas e Árbitros internacionais. Enfim, os
militares fazem parte indissociável da nossa quase secular história esportiva.
A CBE possui âmbito nacional e não nos dirigimos apenas às entidades
vinculadas ou reconhecidas, federadas ou não. Nossa visão é mais ampla. Queremos
expandir os nossos horizontes, apoiando e divulgando, dentro dos nossos limites, todo e
qualquer foco de esgrima no Brasil. Essa série, portanto, possui como meta primeira a de
tornarmos públicas, divulgando e registrando as ações de todas aquelas entidades e
pessoas que trabalharam e àquelas que seguem trabalhando com paixão e crença num
futuro muito mais promissor para o nosso esporte.
Não por outro motivo que a CBE criou o IBE – Instituto Brasileiro de
Esgrima, uma vez que a carência de professores de esgrima é um dos principais gargalos
que vem limitando o nosso crescimento. E levaremos, ano após ano, os nossos cursos para
muitas regiões do Brasil, com o intuito de formarmos técnicos, árbitros e gestores que,
certamente, continuarão a saga de sonharem conosco.
Desta forma, e uma vez mais, convidamos a todos aqueles que,
vinculados, reconhecidos ou não pela CBE, grandes e tradicionais EPDs, médias e
pequenas academias, projetos sociais e outros mais que tenham interesse em divulgar as
suas atividades através de fotos, filmes, histórico, dificuldades e conquistas, para que
entrem em contato conosco a fim de construirmos juntos esse importantíssimo registro e
estimularmos cada vez mais o crescimento da esgrima no Brasil.
Atenciosamente,

Arno Périllier Schneider
Vice-Presidente

Ricardo Machado
Presidente

