
Rio de Janeiro, RJ, 20 de agosto de 2018. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.270. 
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 – ESGRIMA DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS. 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 
 

Estamos dando continuidade à série de divulgações da CBE denominada de 
“UM CASE DE SUCESSO NA ESGRIMA BRASILEIRA”. 

 
Nesse momento, destacamos a tradição e a qualidade da esgrima do Esporte 

Clube Pinheiros - ECP, um dos mais importantes clubes sócio-esportivos do Brasil e um dos 
melhores também na arte de esgrimir. 

 
A apresentação em anexo traz, resumidamente, a trajetória deste fantástico 

clube, bem como a história, passo a passo, do desenvolvimento da esgrima pinheirense até 
os dias atuais. Impressionante essa caminhada de sucesso, fruto de muito trabalho, 
seriedade, gestão e talentos vários. Ao longo dos anos, destacados Mestres D´Armas de 
competência inquestionável formaram muitos atletas de renome internacional, bem como 
ofertaram aos associados do ECP a oportunidade de praticarem o nosso esporte também 
como lazer, saúde e educação. Que o ECP siga nessa caminhada, disponibilizando cada 
vez mais praticantes e campeões para a esgrima brasileira. 

 
Enviem para nós as suas histórias, as suas lutas e conquistas. Os grandes, 

médios ou pequenos clubes, as academias, as empresas de assessoria esportiva, as 
Escolas, os Projetos Sociais e outros tantos que atualmente trabalham com o ensino da 
esgrima, vinculados ou não à CBE, merecem um maior espaço de divulgação de suas 
histórias de lutas e conquistas a fim de compartilharmos como estímulo ao desenvolvimento 
do nosso esporte no Brasil. Esse é o verdadeiro propósito da SÉRIE CASES DE SUCESSO. 

 
É chegada a hora da expansão em massa da esgrima por todos os cantos 

possíveis desse enorme país. A CBE, por intermédio do IBE e do PROJETO ENGAJAR, 
possui justamente esse objetivo. E, contando com o engajamento de todos os amantes do 
nosso esporte, não nos afastaremos desse ideal: formar e capacitar profissionais para que, 
de forma ordenada e progressiva, possamos atingir o enorme mercado que está latente e à 
nossa espera. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 Arno Périllier Schneider Ricardo Machado 
 Vice-Presidente Presidente 


