
Rio de Janeiro, RJ, 4 de junho de 2018. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.173. 
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: XI JOGOS SUL AMERICANOS 2018 -  COCHABAMBA - BOLÍVIA 
 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 
 

A CBE tem enorme prazer em parabenizar a todos os atletas, comissão 
técnica e árbitros que participaram dos XI Jogos Sul Americanos 2018 – Cochabamba, 
Bolívia. 
 

Nossa equipe foi muito bem representada nesse importante evento 
esportivo da América do Sul, seja em pista, seja no dia-a-dia, onde os jovens atletas 
mesclados aos atletas experimentados conviveram em perfeita harmonia, disciplina, 
entusiasmo e responsabilidades várias, numa troca permanente de aprendizados e 
vivências. 
 

Tal evento prestou-se a medir o nosso grau de evolução técnica perante 
os demais países da América do Sul, mas, principalmente, serviu para conferir mais 
experiências, uma vez que traduz o mesmo formato e o espírito dos demais Jogos 
multiesportivos, a exemplo dos Jogos Pan Americanos e dos Jogos Olímpicos que virão na 
sequência - 2019 (Lima, Peru) - 2020 (Tóquio, Japão). 
 

A todos, as nossas mais efusivas felicitações! 
 

Segue, abaixo, a equipe brasileira: 
 
FLORETE FEMININO: 
 
- Ana Beatriz Bulcão – bronze individual – ouro equipe 
- Gabriela Cecchini – ouro equipe 
- Mariana Pistoia – ouro equipe 
- Amanda Simeão – ouro equipe 
 
FLORETE MASCULINO: 
 
- Guilherme Toldo – ouro individual – ouro equipe 
- Henrique Marques – ouro equipe 
- Heitor Shimbo – ouro equipe 
- Bernardo Schwuchow – ouro equipe 
 
ESPADA FEMININA: 
 
- Amanda Simeão – prata individual 
 



ESPADA MASCULINA: 
 
- Athos Schwantes – prata individual – 4º lugar equipe 
- Nicolas Ferreira – 9º lugar individual – 4º lugar equipe 
- Bernardo Schwuchow – 4º lugar equipe 
 
SABRE FEMININO: 
 
- Karina Trois – 7º lugar individual 
- Karina Lakerbai – 9º lugar individual 
  
SABRE MASCULINO: 
 
- William Zeytounlian – 8º lugar individual 
- Enrico Pezzi – 10º lugar individual 
 
COMISSÃO TÉCNICA: 
 
- Eduardo Romão – Chefe de Equipe e Técnico de Sabre 
- Oswaldo Monteiro – Técnico de Espada 
- Ricardo Ferrazzi – Técnico de Florete 
 
ÁRBITROS INTERNACIONAIS: 
 
- Lúcio Goldani 
- Abel Melian 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 Arno Périllier Schneider Ricardo Machado 
 Vice-Presidente Presidente 


