Rio de Janeiro, RJ, 13 de agosto de 2018.
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.263.
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 MAIS ESGRIMA – TERESINA, PI
Prezados(as) Senhores(as),
Estamos dando continuidade à série de divulgações da CBE denominada de
“UM CASE DE SUCESSO NA ESGRIMA BRASILEIRA”.
Mais um empreendedorismo em nosso esporte, onde podemos concluir que,
como diz a música “Só os loucos Sabem”, famosa na voz de Charles Brown Jr., “O

impossível é só questão de opinião”.
E é exatamente isso vem ocorrendo desde 2012 com o desenvolvimento da
esgrima em Teresina, capital do Piauí!
Teresina é a cidade mais populosa do Piauí e localiza-se a 343 km do litoral,
sendo, portanto, a única capital da Região Nordeste que não está às margens do Oceano
Atlântico. Historicamente, Teresina desenvolveu-se por meio do Rio Parnaíba através da
navegação fluvial e é conhecida por Cidade Verde em virtude de ter ruas e avenidas
entremeadas de árvores. É um município em fase de crescimento galopante e, atualmente,
possui uma área de 1.673 km² e uma população de quase 900 mil habitantes. É uma das
mais prósperas cidades brasileiras, destacando-se atualmente no setor de prestação de
serviços, comércio intenso, rede de ensino avançada, eventos culturais e esportivos,
congressos, indústria têxtil dentre outros.
A esgrima chegou a Teresina em 2012 através do Mestre D´Armas Evandro
Oliveira que, em parceria com a CBE e empresários locais, realizou o primeiro curso de
monitores de esgrima naquela cidade. E, a partir daí, deu-se início à jornada vitoriosa do
Mestre D´Armas Moisés Carvalho, natural daquela cidade.
Após vivenciar a esgrima em Teresina, o Professor de Educação Física Moisés
Carvalho foi selecionado para participar do Curso de Mestre D´Armas na Escola de
Educação Física do Exército – EsEFEx. Já formado Mestre, Moisés Carvalho retornou em
2016 para Teresina com o sonho de dar continuidade ao desenvolvimento da esgrima
naquela cidade. A partir de então o Mestre Moisés não parou mais e a esgrima está se
solidificando e se qualificando cada vez mais na região, em especial quando da criação do
Projeto Mais Esgrima que leva o esporte para a rede pública de ensino nas zonas periféricas
da cidade como forma de inclusão social.

Ações como estas que vêm sendo desenvolvidas em Teresina desde 2012 nos
fazem confirmar que a esgrima pode sim ser praticada em qualquer lugar do nosso país,
seja ele longínquo, quente, frio, rico ou pobre. O mais importante é acreditar que nada é
impossível.
Desta forma, o Mestre D´Armas Moisés Carvalho não apenas está formando
atletas competitivos, como também está levando a esgrima para populações que vivem em
situação de vulnerabilidade social como ferramenta de inclusão por intermédio do PROJETO
MAIS ESGRIMA.
Parabéns, Mestre Moisés Carvalho e a todos aqueles que o apoiaram para que
as suas iniciativas se tornassem vitoriosas!
Em anexo segue a jornada vencedora da esgrima Piauiense.
Enviem para nós as suas histórias, as suas lutas e conquistas. Queremos
compartilhá-las para a maior difusão, estímulo e sucesso da esgrima brasileira.
Atenciosamente,
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