
 

 

Rio de Janeiro, RJ, 6 de julho de 2022. 

OF / CBE / DIRTEC / Nº 2022.468 
Da Direção Técnica da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE. 

Aos Senhores(as) Presidentes das Federações, à Comissão de Atletas e aos Responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs – Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 
 

ASSUNTO: Delegação da Esgrima nos Jogos Sul-Americanos Assunção 2022. 
 

Prezados (as) Senhores (as) 
 

Entre os dias 2 e 7 de outubro de 2022 acontecerão os Jogos Sul-Americanos na cidade 

de Assunção, Paraguai. Este é um evento de grande importância para o esporte nacional e para 
o Comitê Olímpico do Brasil. 

 
A CBE informa que, após reunião realizada com o Comitê Olímpico Brasileiro, conseguiu 

assegurar a participação de todas as equipes no evento. Por se tratar de uma missão do COB, e 
para atender os prazos estabelecidos por aquela entidade, a seleção das equipes foi realizada 
com base no ranking fechado após a prova nacional realizada no mês de Junho na cidade do 

Rio de Janeiro. 
 

Foram garantidas 20 vagas gerais para a participação da Esgrima e os convocados para 
compor a delegação brasileira de esgrima para os referidos Jogos são: 

 

 ESPADA FLORETE SABRE Participação 

Feminino 

NETTO SIMEAO 

Amanda 

BULCAO Ana Beatriz TROIS Karina Individual e 

equipe 

MOELLHAUSEN 
Nathalie  

PISTOIA Mariana PEKELMAN Luana Individual e 
equipe 

VIZEU Victoria BECKER Daphne CHIERIGHINI 
Pietra 

Equipe 

Masculino 

CAMARGO Alexandre TOLDO Guilherme PEKELMAN Bruno Individual e 

equipe 

SCHWANTES Athos MARQUES Henrique SALLES Fabio Individual e 
equipe 

GUBERT Leopoldo MORAIS Paulo PEZZI Enrico Equipe 

 
No Sabre Masculino ocorreu um empate entre dois atletas nos 3 primeiros quesitos de 

desempate para a seleção do atleta para a provas por equipes, assim, após a análise da direção 
técnica da CBE, decidiu-se por levar em consideração os resultados internacionais e a maior 

vivência em competições por equipe para a definição de qual atleta seria escolhido para esta 
vaga. 

 
A escolha dos atletas reservas levou em consideração o desenvolvimento de atletas 

ranqueados e com resultados expressivos em duas armas, de forma a atender a duas ou mais 

equipes. Os atletas selecionados são: 



 

 

 

Feminino: Talia Calazans; 
Masculino: Pedro Marostega; 

 
COMISSÃO TÉCNICA: 
 

Chefe de Equipe: Alexandre Teixeira 
Treinador: Ricardo Ferrazzi, Alkas Lakerbai e Marcos Cardoso. 

 
 
Colocamo-nos à disposição para o que for necessário. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
 
 

Arno Périllier Schneider 
Vice-Presidente e Diretor Técnico CBE 


