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Quem somos

Fundada em 2011 por atletas de todo o Brasil

Mais de 230 filiados, dentre os quais atletas olímpicos e medalhistas pan-

americanos

Em 2018, organizou 6 competições no estado de São Paulo, todas com mais

de 70 participantes

Competições organizadas ocorrem no Esporte Clube Pinheiros e em local de

intensa movimentação de sócios do clube

No facebook “/abesgrimistas” conta com mais de 950 seguidores, os quais

acompanham e interagem com a ABE

www.esgrimistas.com.br



Mosqueteiros de Paraisópolis 

Paraisópolis: segunda maior favela de São Paulo, com mais de 100 mil

habitantes

Escolas públicas atendem às crianças apenas um período do dia, havendo

poucas opções de atividades extracurriculares

Oportunidade para jovens praticarem um esporte diferenciado



Por que esgrima?

Disciplina, concentração e auto controle

Apesar de modalidade ser individual, os

treinamentos são coletivos, incentivando a

responsabilidade e a parceria

É chamada de xadrez em alta velocidade,

desenvolvendo funções cognitivas e físicas

Ensina como o empenho e dedicação são

meios para alcançar objetivos, respeitando

as regras e os adversários

www.esgrimistas.com.br



Nascimento e objetivos

do projeto
Projeto lançado em março de 2014, pela Associação Brasileira de Esgrimistas

(ABE) e União de Moradores de Paraisópolis e Comércio (UMPC), utilizando como

fontes de recursos doações de atletas e ex-atletas e receitas provenientes de

eventos organizados pela ABE.

Objetivos:

Auxiliar no desenvolvimento das crianças e adolescentes da comunidade

promovendo habilidades cognitivas, físicas e socio-afetivas

Oportunizar a prática de um esporte no horário extraclasse

Incentivar a inclusão social dos jovens

www.esgrimistas.com.br



Atividades realizadas

Atende 50 alunos da rede pública, entre 7 e 15 anos, oferecendo aulas 3

vezes por semana.

Conta com 2 professores, sendo um deles também treinador das equipes do

Esporte Clube Pinheiros

Participação em competições estaduais e nacionais, inclusive com viagens em

grupo dentro do país (Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, em 2017 e

Torneio Nacional em Belo Horizonte, em 2018)

www.esgrimistas.com.br

Apresentação do esporte à comunidade por meio de oficinas e eventos

dentro e fora da Comunidade (Recreio de Férias, Mostra Cultural,

evento Ronaldo, eventos no SESC, entre outros)



Resultados: competições

Mesmo que o foco do projeto seja a inclusão social, a dedicação dos professores

e atletas tem rendido ótimos resultados também dentro de pista:

www.esgrimistas.com.br

2015: conquista medalha de prata no Campeonato Brasileiro

2017: viagem de 9 alunos para competição em Porto Alegre

2018: conquista de medalha de bronze no Campeonato Paulista Infantil

2018: viagem de 12 alunos para competição em Belo Horizonte

2018: conquista medalha de Prata e de bronze no Torneio Internacional 

Mario Queiroz



Resultados: apoio e 

reconhecimento da FIE

Selecionado como um dos melhores projetos sociais de esgrima no mundo

pela Federação Internacional de Esgrima (FIE) para fazer parte do programa

internacional “Donate your Fencing Gear”

Reconhecido e apoiado pela FIE por meio de publicações oficiais e

documentários

www.esgrimistas.com.br



Resultados: apoiado pelos 

maiores atletas da modalidade

Lee Kiefer

6 Medalhas 

em Mundiais

Aleksey Yakimenko

Medalhista olímpico

Aron Szalgyi

Bi-Campeão

olímpico

Anne Sauer

2 Medalhas em 

copas do mundo

www.esgrimistas.com.br



Mosqueteiros na mídia

Mídia Nacional:

Jornal de Paraisópolis: jornal.paraisopolis.org/paraisopolis-lanca-projeto-de-esgrima-para-criancas-e-recebe-o-medalhista-olimpico-renzo-

agresta/

ESPN: http://www.espn.com.br/noticia/400540_renzo-agresta-apresenta-a-esgrima-as-criancas-de-paraisopolis

Blog Folha: olimpicos.blogfolha.uol.com.br/2014/04/03/atletas-levam-esgrima-a-paraisopolis-projeto-so-tem-dinheiro-para-3-meses/

Tv Brasil: tvbrasil.ebc.com.br/reportersaopaulo/episodio/iniciativa-leva-esgrima-a-favela-de-paraisopolis

Torcedores.com: http://torcedores.com/noticias/2014/12/touche-esgrima-faz-sucesso-na-comunidade-de-paraisopolis

Globo Esporte: http://globotv.globo.com/v/4696916

Estadão: http://esportes.estadao.com.br/galerias/geral,mosqueteiros-de-paraisopolis,34969

Terra:https://www.terra.com.br/esportes/lance/legado-olimpico-tais-rochel-auxilia-projeto-mosqueteiros-de-

paraisopolis,8d730cf80d82ea27f5594c42fb3ee627124b4i16.html

Mídia internacional:

Documentário RIO 2016: https://www.youtube.com/watch?v=VKoAlMvFvm0

China Daily: http://english.jschina.com.cn/23261/201807/t20180731_5561365.shtml

FIE: http://fie.org/media/news/699

FIE: http://fie.org/media/news/762

www.esgrimistas.com.br



Mosqueteiros na mídia

www.esgrimistas.com.br



Parceiros do Projeto

www.esgrimistas.com.br



Por que patrocinar os 

Mosqueteiros de Paraisópolis?
Projeto robusto: ainda que jovem, lançado há pouco mais de 4 anos, vem apresentando

resultados consistentes neste período

Credibilidade: reconhecido e apoiado pela Federação Internacional de Esgrima (FIE),

clubes, federações, confederação e atletas da modalidade

Apelo na mídia: há referências ao projeto na mídia impressa, on-line e TV

Inclusão social: projeto inspirador que mostra ser possível tornar um esporte dito “de 

elite” acessível a todos

www.esgrimistas.com.br

Visibilidade: eventos promovidos acontecem no Esporte Clube Pinheiros e Club 

Athletico Paulistano

Valores: a esgrima e o projeto estão associados a valores como respeito,   

disciplina, perseverança e ética



Lei Federal de 

Incentivo ao Esporte (LIE)

Lei 11.438/06 - Permite que pessoas físicas e jurídicas possam investir parcela

de seu imposto de renda devido em projetos desportivos aprovados pelo

Ministério do Esporte

Pessoa Jurídica (Tributadas por Lucro Real) - Dedução de até 1% do imposto

de renda (IRPJ) devido, não concorrendo com outros incentivos fiscais

Pessoa Física (Declaração Completa) - Dedução de até 6% do imposto de

renda devido (IRPF).

www.esgrimistas.com.br



Aplicação dos recursos

Devido a escassez de recursos, o projeto atende atualmente 50 crianças, porém o objetivo é

duplicar este número até 2020, os principais custos fixos do projeto são:

Professores do projeto

Gestor do projeto

Além das despesas fixas, nos esforçamos muito para levar os mosqueteiros para competições

estaduais e nacionais, o que gera custos adicionais com:

Aquisição de equipamentos

Transporte, hospedagem e alimentação dos alunos e acompanhantes

Remuneração dos professores

Valor aprovado para captação via LIE: 

R$ 408.822,86

www.esgrimistas.com.br

Reposição de material esportivo

Lanches para as crianças



Exposição da sua marca

www.esgrimistas.com.br

Divulgação nos eventos organizados pela

ABE, geralmente organizados no Esporte

Clube Pinheiros



Exposição da sua marca

www.esgrimistas.com.br

Distribuição de prêmios e camisetas nos eventos da ABE



Exposição da sua marca

www.esgrimistas.com.br

Exposição dos apoiadores nas roupas dos alunos do projeto

durante as competições, inclusive as nacionais



Projeto 

Mosqueteiros 

de Paraisópolis

/abesgrimistas

@abenovaesgrima

esgrimistas.com.br

contato@esgrimistas.com.br

Contamos com o seu apoio!

https://www.facebook.com/abesgrimistas/
http://www.esgrimistas.com.br/

