
 
 

 
 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021.  
 
CBE / DIRTEC / Nº 2021.532.  
Da: Direção Técnica e Coordenação Técnica das Categorias de Base da Confederação 
Brasileira de Esgrima – CBE  
Para: As Federações Estaduais, a Comissão de Atletas e as Entidades de Prática 
Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.  
Aos Clubes e Entidades com atletas entre os três primeiros do ranking de classificação para 
os Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali. 
 
Assunto: CONVOCATÓRIA PARA OS JOGOS PAN-AMERICANOS JÚNIOR 
 
 

Prezados (as) Senhores (as) 

 

Com a finalização do Campeonato Brasileiro Juvenil, a CBE informa que está encerrado o 

período qualificatório para seleção da equipe brasileira para os Jogos Pan-Americanos 

Júnior de Cali 2021. 

Conforme OF / CBE / PRES / Nº. 2021.474, a composição da equipe brasileira nesses Jogos 

é diferente do atual ranking brasileiro. O período qualificatório compreende os quatro 

melhores resultados nas seguintes competições: 

- Torneio Nacional Juvenil 2019 – peso 1,0 

- Campeonato Brasileiro Juvenil 2019 - peso 1,0 

- Competições Adultas 2021 – peso 1,0  

- Torneio Nacional Juvenil 2021- peso 1,2 

- Campeonato Brasileiro Juvenil 2021 – peso 1,3 

 

 A CBE convoca os atletas abaixo para representarem o Brasil na primeira edição dos Jogos 

Pan-Americanos Júnior: 

FLORETE 

▪ Talia CALAZANS – GNU 

▪ Ricardo PACHECO – CAP 

 



 
 

 
 

ESPADA 

▪ Victoria VIZEU - CAP 

▪ Pedro PETRICH – AMK 

 

SABRE 

▪ Pietra CHIERIGHINI – CAP 

▪ Murilo GARRIGOS – CAP  

 

Os três melhores do ranking qualificatório para os Jogos Pan constam na lista larga do 

evento. Isso significa que os segundos e terceiros colocados de cada ranking desta lista são 

considerados atletas reservas. Todos os três primeiros devem enviar a documentação e 

informações solicitadas para que, caso haja algum imprevisto ou impedimento na 

participação de algum membro da delegação brasileira, tenhamos tudo já organizado para 

uma eventual substituição. 

 

RANKING QUALIFICATÓRIO 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Para a convocação dos técnicos que irão compor a equipe brasileira foi considerado: 

- Aqueles que possuem maior quantidade de esgrimistas ocupando a primeira e a segunda 

colocação do ranking nacional; 

- Rotatividade dos técnicos convocados em competições internacionais; 



 
 

 
 

- Prioridade para técnicos que não tenham grande histórico de participação em provas 

internacionais adultas; 

- Não repetir técnicos do mesmo clube. 

 

Treinadores convocados: 

▪ Técnico Eduardo Nunes 

▪ Técnico Ricardo Ferrazzi 

▪ Técnico e Chefe de Equipe Athos Schwantes 

 

Os outros treinadores que estão na lista larga são considerados técnicos reservas. Todos 

deverão apresentar a documentação exigida para o caso de haver algum imprevisto entre os 

treinadores convocados. Solicitamos que fiquem atentos às solicitações do ofício 

CBE/DIRTEC/Nº 2021.524. 

▪ Roberto Lazzarini 

▪ Tabea Alves 

▪ Rodrigo Baldin 

▪ Bernardo Schwuchow 

 

Nos colocamos à disposição para sanar eventuais dúvidas. 

 

 
 

     Athos M. Schwantes        Arno Schneider 
Coordenador Técnico das Cat.de Base           Vice-Presidente e Diretor Técnico  


