
Rio de Janeiro, RJ, 23 de julho de 2018. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.245. 
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 - ACADEMIA DE ESGRIMA RIO DE JANEIRO/AERJ 
 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 
 

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

 
Incrível o que é possível de se conquistar com paixão pelo nosso esporte! 
 
Vejam agora a belíssima apresentação da história de batalhas e conquistas para 

que os mentores da ACADEMIA DE ESGRIMA RIO DE JANEIRO – AERJ tornassem o seu 
projeto em mais um CASE DE SUCESSO e em pouquíssimo tempo de existência. 

 
Logo após os Jogos Olímpicos Rio 2016, em outubro desse mesmo ano, os amigos 

e apaixonados pela esgrima, Mauricio Xella MUTTI, Rachel BRANDÃO e a Mestre D´Armas 
Bárbara SOTÉRIO uniram-se em esforços, investimentos e sonhos e criaram a AERJ. E a união 
entre um ex-atleta muito bem formado pelo saudoso Mestre Felipe Braga, uma administradora, 
investidora e também praticante de esgrima e, por fim, uma atleta e Mestre D´Armas só poderia 
dar nisso! 
 

Após várias demonstrações aqui e ali, a AERJ finalmente selou parceria em 2017 
com a Faculdade Gama e Souza, em seu campus da Barra da Tijuca, obtendo finalmente um 
espaço para levar adiante o seu sonho fazendo nascer a AERJ-FGS. 
 

Um diferencial da AERJ-FGS é a importância que dá ao permanente envolvimento 
familiar, tanto nas atividades esportivas como sociais. Assim, os familiares dos alunos, sejam 
esses jovens ou adultos, estão sempre em completa harmonia e voltados para manter aquele 
ambiente cada vez mais saudável. 
 

As cores preta e o amarelo-ouro da AERJ-FGS representam, respectivamente, a 
elegância do esporte e a vitória em suas lutas diárias. E assim todos os seus integrantes se 
comportam. 
 

Com a perspectiva próxima de expansão para mais um campus da Faculdade 
Gama e Souza, a AERJ segue o seu caminho de crescimento ordenado e sólido, já 
vislumbrando, inclusive, a sua participação em competições nacionais a partir de 2019. 

 
Há muitos caminhos para que a esgrima possa ser difundida cada vez mais. Há 

espaço e mercado de sobra à espera do nosso esporte. Mas somente será possível se o amor e 
a crença forem maiores do que as prováveis pedras no caminho. 

 



Parabéns AERJ. Parabéns Maurício Mutti, Raquel Brandão e Bárbara Sotério! 
 

Parabéns a todos os atletas, familiares, amigos e apoiadores nesse belo projeto ao 
pé do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar, símbolos da Cidade Maravilhosa! 
 

Todos vocês são vencedores! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuem enviando as suas histórias de lutas e conquistas, inclusive as grandes e 
tradicionais EPDs vinculadas à CBE. Queremos compartilhá-las para a maior difusão, exemplo e 
sucesso da esgrima brasileira. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 Arno Périllier Schneider Ricardo Machado 
 Vice-Presidente Presidente 


