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OF / CBE / PRES / Nº. 2016.180 

Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE. 

Aos Srs. Gestores das Instituições de Ensino de Brasília - DF. 

ASSUNTO: Projeto Touché Esgrima Infantil  

 

 

  

Prezado Senhor, 

 

1. Ao cumprimentá-lo, cordialmente, com as nossas homenagens e respeito habitual, 

aproveitamos a oportunidade para declarar que a Confederação Brasileira de Esgrima - CBE 

está ombreando e apoiando a pioneira iniciativa dos esgrimistas, ex-atletas integrantes da 

equipe do alto rendimento de nossa Entidade, Srs André Rothfeld e Ivan Baumgartner 

quanto o planejamento e execução do Projeto intitulado “Touché Esgrima Infantil”.  

 

2. Atualmente, diversas entidades de prática desportiva e empresas localizadas nas principais 

cidades brasileiras têm sido constituídas com o intuito de disseminar a esgrima infantil, 

tendo em vista o enorme potencial desse mercado, ainda pouquíssimo explorado no país.  

 

3. A exemplo de cidades como Porto Alegre e São Paulo, que têm experimentado o 

crescimento da esgrima para crianças, Brasília guarda, também, imensa vocação para tornar-

se um centro de referência nacional nesta modalidade, dada a excelente estrutura das 

instituições de ensino da cidade e a presença de ex-atletas comprometidos com a promoção 

do referido desporto olímpico, como os acima nominados. 

 

4. Neste diapasão, além do objetivo de difundir a nossa modalidade, expandindo o número de 

seus praticantes, notadamente o público jovem, a estratégia de desenvolver no Brasil 

categorias de base sólidas por meio de metodologias modernas e de sucesso comprovado, 

esta perfeitamente alinhada ao projeto ora apresentado, na esteira de países olímpicos que se 

tornaram referências mundiais no desporto esgrima, como a França e Itália.  

 

5. Do exposto, a Confederação Brasileira de Esgrima reitera o seu incondicional apoio à 

iniciativa apresentada pelos jovens atletas gestores, já nominados, augurando integral 

sucesso de gestão do Projeto “Touché Esgrima Infantil”.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

GERLI DOS SANTOS 

Presidente da CBE 
 


