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INFORME CIRCULAR 08/2018 – Sobre atletas convocados para Seleção Brasileira de Escalada Esportiva 
Adulto e Sub-19 – convocação 01/2019, benefícios da ABEE para atletas convocados e Calendário 
Provisório de eventos Nacionais e Internacionais 2019 
 
Prezados Associados,  
 
Vimos por meio deste informar: 
 

1) Atletas convocados para seleção NACIONAL de escalada categoria principal – Time A e Time B– 1º 
semestre de 2019 e benefícios para tais atletas, mediante submissão e aprovação de projeto de 
aplicação de recursos, contrato com ABEE e apresentação de relatórios do processo de preparação 
e prestação de contas de despesas direcionadas à preparação esportiva e competições de escalada; 
 

2) Atletas indicados para seleção nacional sub-19 (júnior, juvenil A e B; 
 

3) Benefícios para atletas da categoria sub19 convocados para Time B da categoria principal; 
 

4) Calendário Provisório ABEE 2019; 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

1) Conforme critérios divulgados nas circulares técnicas do ano de 2018, e atuais resultados do 
Ranking de Avaliação ABEE – disposto e atualizado no site da ABEE – 
https://abee.net.br/rankings/ranking-de-avaliacao/, os atletas convocados para Seleção Brasileira de 
Escalada  01/2019, pelo período de 1 de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2019,  seguem divididos em 
2 times, conforme lista a seguir.  
 

• ATLETAS CONVOCADOS PARA A SELEÇÃO NACIONAL - Categoria PRINCIPAL / ADULTO  
 
MASCULINO/ 1º semestre de 2019: (1 de janeiro a 30 de junho de 2019) 
 
Time A: Jean Lages Ouriques, Felipe Ho Foganholo, César Augusto Grosso 
Time B: Pedro Ferreira Nicoloso, Pedro Avelar 
 
FEMININO / 1º semestre de 2019: (1 de janeiro a 30 de junho de 2019) 
 
Time A: Thais Makino Shiraiwa, Camila Matiazi Macedo, Luana Riscado de Carvalho Pinto 
Time B: Patrícia Antunes Silva, Hellen Cristina da Silva 
 
 
 
Os atletas acima listados deverão apresentar à ABEE carta de interesse – descritivo de projetos pessoais 
listando respectivos objetivos e planos relacionados à escalada de competição para o ano de 2019, 
documento a ser enviado ao e-mail: diretoria@abee.net.br até o dia 15 de janeiro de 2019.  
 
Os atletas deverão ainda apresentar nesta carta de interesse, dados bancários de conta na Caixa Econômica 
Federal para recebimento dos recursos mensais, valores que serão transferidos até o dia 30 do mês, de janeiro 
a junho de 2019, mediante demonstração de gastos direcionados para preparação esportiva voltada para 
escalada de competição.  

https://abee.net.br/rankings/ranking-de-avaliacao/
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE sobre CHAMADOS FUTUROS para EVENTOS INTERNACIONAIS:  
Esta convocação NÃO INDICA que os atletas serão chamados para eventos internacionais. Tais chamados 
serão feitos pontualmente, de acordo com INFORMES futuros. 
 

 
Manutenção de Atletas, benefícios e responsabilidades para Atletas do time A: 

 
- auxílio de manutenção mensal como atletas com limite orçamentário para gastos no valor de R$ 900,00 por 
mês (novecentos reais mensais), com necessidade de conta corrente ou poupança em nome do atleta na 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para recebimento do suporte, e apresentação de notas fiscais e/ou recibos 
ligados à despesas indicadas e aprovadas pela Comissão Técnica da ABEE para o referido mês.  
 
Entre as despesas para utilização deste recursos estão: recibos relacionados a plano de saúde do atleta,  
consultas médicas, consultas e/ou sessões de fisioterapia, consulta com nutricionista, consulta com psicólogo 
esportivo, remuneração de treinadores, preparadores técnicos ou físicos pessoais, compra de equipamentos 
pessoais, pagamento de mensalidade de ginásios e/ou espaços para treinamento, gastos relacionados a 
viagens para participações em competições  internacionais, nacionais e/ou estaduais não inclusas no plano 
da ABEE para atletas.  
 
- filiação à ABEE para participações de eventos nacionais e internacionais (não inclui filiações 
estaduais/regionais, licenças internacionais ao IFSC e inscrição em etapas internacionais) 
 
- Deverão participar somente de etapas estaduais/regionais homologadas pela ABEE e/ou que tenham a 
indicação da Comissão técnica. 
 
 
- deverão obrigatoriamente manter se em preparação durante toda a vigência do projeto (1 de janeiro a 30 
de junho de 2019), assim como a participação em eventos esportivos indicados pela ABEE sendo eles 
nacionais e/ou internacionais IFSC nos meses de abril, maio e junho para seguir recebendo ‘manutenção de 
atletas’. Todos os atletas da seleção deverão manter comunicação com o NATA através de relatórios 
mensais, com provas de que segue em plena atividade esportiva no referido mês, e/ou, em caso de lesão, 
comunicar o NATA e apresentar laudo médico detalhado, mantendo o processo de recuperação conforme 
indicação de profissional aprovado pela Comissão Técnica.  
 
- São Indicados a participar de etapas nacionais das 3 modalidades visando melhora de colocação no Ranking 
de Avaliação para convocação do 2º semestre de 2019. 
 
- deverão, obrigatoriamente, participar do evento de Avaliação de atletas adulto quando requeridos – com 
data a ser agendada, e realizar os exames sugeridos pela Comissão Técnica da ABEE no Laboratório 
Olímpico e/ou laboratórios sugeridos pelos membros da junta médica da ABEE.  
 
- terão suporte e consultoria da equipe da Comissão Técnica da ABEE – analista de desempenho, analista 
técnico e coordenador técnico, mediante requerimento à ABEE.  
 
 

• Benefícios e responsabilidades dos Atletas do Time B: 
            - filiação à ABEE para participações de eventos nacionais e internacionais (não inclui filiações  
estaduais/regionais, licenças internacionais ao IFSC e inscrição em etapas internacionais) 

 
- terão suporte e consultoria da equipe da Comissão Técnica da ABEE – analista de desempenho, analista 
técnico e coordenador técnico, mediante requerimento à ABEE.  
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- Deverão participar somente de etapas estaduais/regionais homologadas pela ABEE e/ou que tenham a 
indicação da Comissão técnica. 
 
- deverão obrigatoriamente manter se em preparação durante toda a vigência do projeto (1 de janeiro a 30 
de junho de 2019), assim como a participação em eventos esportivos indicados pela ABEE sendo eles 
nacionais e/ou internacionais IFSC nos meses de abril, maio e junho para seguir recebendo ‘manutenção de 
atletas’. Todos os atletas da seleção deverão manter comunicação com o NATA através de relatórios 
mensais, com provas de que segue em plena atividade esportiva no referido mês, e/ou, em caso de lesão, 
comunicar o NATA e apresentar laudo médico detalhado, mantendo o processo de recuperação conforme 
indicação de profissional aprovado pela Comissão Técnica.  
 
- São Indicados a participar de etapas nacionais das 3 modalidades visando melhora de colocação no Ranking 
de Avaliação para convocação do 2º semestre de 2019. 
 
- deverão, obrigatoriamente, participar do evento de Avaliação de atletas adulto quando requeridos – com 
data a ser agendada, e realizar os exames sugeridos pela Comissão Técnica da ABEE no Laboratório 
Olímpico e/ou laboratórios sugeridos pelos membros da junta médica da ABEE.  
 

 
OBSERVAÇÃO sobre ATLETAS ADICIONAIS CONVIDADOS para EVENTOS DE TREINAMENTO:  
Atletas não convocados nessa circular para o Time A ou Time B poderão ser convidados pela Comissão Técnica a 
participar de eventos de treinamento e avaliação, mediante justificativa estratégica de desenvolvimento de equipe.  
             
  
         
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

2) Atletas indicados para seleção nacional Sub-19 (juvenil A e B e júnior) selecionados pela Comissão 
Técnica da ABEE para:  
 
- treinamento conjunto com seleção nacional adulto e/ou eventos indicados, e suporte de consultoria em 
treinamento e gestão realizado aos respectivos treinadores pela Comissão Técnica permanente da ABEE: 
 
MASCULINO:  
- Pedro Avelar (técnico: Jean Lages Ouriques com acompanhamento NATA ABEE) 
- Samuel Carlos (técnico:  André Berezoski com acompanhamento NATA ABEE) 
- Mateus Belotto (técnica: Laís Akamine com acompanhamento NATA ABEE)  
- Richard Schwark (técnico indicado pelo ginásio 90 Graus com acompanhamento NATA ABEE)  
- Pedro Egg (técnico indicado pelo ginásio Campo Base) com acompanhamento NATA ABEE) 
- Lucca Macedo (técnica: Camila Macedo com acompanhamento NATA ABEE) 
 
 
FEMININO:  
- Mariana Correia (técnicos Anderson Gouveia e Ana Paula Gavleta com acompanhamento NATA 
ABEE) – não pode ser inscrita em mundial juvenil ainda em 2019.  
- Iasmin Freitas (técnica Mara Imbellone com acompanhamento NATA ABEE) 
- Clara Viegas (técnico Jean Ouriques com acompanhamento NATA ABEE)  
- Fernanda Simioni (Técnico: Anderson Gouviea com acomapanhamento NATA ABEE) 
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3) SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS PARA ATLETAS SUB-19 QUE INTEGREM O 

TIME B PRINCIPAL 
 
Além dos benefícios e responsabilidades listados no item 2 deste informe para Atletas da Seleção 
Sub-19, atletas juvenil B, A ou júnior que integrem o Time B terão ainda:  
  

- auxílio de manutenção mensal como atletas com limite orçamentário para gastos no valor de R$ 600,00 por 
mês (seiscentos reais mensais). Estes atletas terão todos os direitos e deveres doa atletas da seleção 
brasileira time A descritos no item 1.  

 
 

• Atletas categorizados neste critério – Sub19 integrando Time B principal: 
 

Pedro Avellar (Belo Horizonte, MG) – técnico: Jean Lages Ouriques.  
 
 
O atletas acima listado deverá apresentar à ABEE carta de interesse – descritivo de projetos pessoais listando 
respectivos objetivos e planos relacionados à escalada de competição para o ano de 2019, documento a ser enviado 
ao e-mail: diretoria@abee.net.br até o dia 15 de janeiro de 2019.  
 
O atleta deve ainda apresentar nesta carta de interesse dados bancários de conta na Caixa Econômica Federal para 
recebimento dos recursos mensais, valores que serão transferidos até o dia 30 do mês mediante demonstração de 
gastos direcionados para preparação esportiva voltada para alta performance.  

 
 

4) CALENDÁRIO PROVISÓRIO DE COMPETIÇÕES NACIONAIS e INTERNACIONAIS de 
ESCALADA-  

ANO DE 2019 (com etapas e locais a confirmar): 
 
Fevereiro:  
- Evento de Avaliação de Atletas da Seleção Nacional INIDCADOS pela Comissão Técnica  ( Laboratório Olímpico) 
Rio de Janeiro,  RJ – Os atletas  indicados receberão por e-mail informações mais detalhadas até dia 30 de janeiro 
de 2019.  
 
Março:  
- Participação Nacional em Congressos e Assembleia PAC/ IFSC – Tokyo, Japão.  
- Camp training Nacional para atletas da Seleção Nacional e Sub19 – local e data a confirmar 
 
Abril  
27 - Brasileiro de Boulder Adulto Pró e Amador - Curitiba, PR - Local: Ginásios Campo Base - CONFIRMADO 
 
28 – Brasileiro de Velocidade Adulto e Sub-19 Pró – Curitiba, PR – Local:  CONFIRMADO  
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Maio  
- Possibilidade de ETAPA ESTRATÉGICA da copa do mundo de Boulder / Munich para atletas indicados pelo NATA. 
 Projeto Aguardando Classificação, e em caso de aprovação, a ABEE fará um Chamado específico no mês de abril.  
 
-  MÊS PARA AGENDAMENTO DE EVENTOS REGIONAIS/ ESTADUAIS HOMOLOGADOS com SUPORTE ABEE 
 
 
Junho  
15 e 16 - Campeonato Brasileiro de Dificuldade Adulto – Pró e amador – Ginásio Casa de Pedra Perdizes, São Paulo  
- CONFIRMADO.  
29, 30 - Campeonato Brasileiro de Boulder Sub-19 - São Bento do Sapucaí, SP : Local: A CONFIRMAR (BBloc + 
Ginásio SBS) 
 
- MÊS PARA AGENDAMENTO DE EVENTOS REGIONAIS/ ESTADUAIS HOMOLOGADOS com SUPORTE ABEE 
(não coincidir com eventos acima no mesmo mês) 
 
 
Julho 
- Seletivo Nacional o p/ Mundial  no formato OLÍMPICO + valendo 1 vaga para Mundial  - evento A CONFIRMAR  até 
dia 5 de abril de 2019.  
 
- POSSIBILIDADE de etapa estratégica de TREINAMENTO - COPA DO MUNDO de DIFICULDADE e VELOCIDADE 
para atletas indicados pela Comissão Técnica  
 
- MÊS PARA AGENDAMENTO DE EVENTOS REGIONAIS/ ESTADUAIS HOMOLOGADOS com SUPORTE ABEE 
na 2ª QUINZENA DO MÊS. 
 
 
Agosto  
-.Mundial adulto - Tokyo - Japão: para atletas convocados da seleção adulto (divulgação do time A será feita até dia 
15 de junho de 2019  
  
- Mundial sub-20 - Arco, Itália: para atletas convocados - suporte ABEE a confirmar (divulgação do Time A será feita 
até dia 10 de julho de 2019) 
 
 
 
Setembro  
- MÊS PARA AGENDAMENTO DE EVENTOS REGIONAIS/ ESTADUAIS HOMOLOGADOS com SUPORTE ABEE 
 
 
Outubro  
- MÊS PARA AGENDAMENTO DE EVENTOS REGIONAIS/ ESTADUAIS HOMOLOGADOS com SUPORTE ABEE 
 
- 26: Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva de Dificuldade Sub-19 – Ginásio Evolução – (bairro Botafogo), 
Rio de Janeiro, RJ  
 
- POSSIBILIDADE de Evento de Avaliação /Camp Training – data e local a confirmar 
 
 
 
Novembro  
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- MÊS PARA AGENDAMENTO DE EVENTOS REGIONAIS/ ESTADUAIS HOMOLOGADOS com SUPORTE ABEE 
- Assembleia Geral ABEE – São Paulo - SP 
 
 
Dezembro  
- 1ª QUINZENA:  AGENDAMENTO DE EVENTOS REGIONAIS/ESTADUAIS HOMOLOGADOS com SUPORTE 
ABEE 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.  
 
Saudações,  
 
Comissão Técnica e Diretoria ABEE 
 
 
 
 
 
 
 
 


