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Informe complementar da CIRCULAR ABEE Nº 04/2018 –       São Paulo, 25 de outubro de 2018 
Convocação de atleta adicional para Campeonato Pan-americano 2018 e Informações sobre Convocação de 
seleção brasileira para 1º semestre de 2019.  
 
Prezados associados, 
Por meio da circular - nº 04/2018, comunicamos a participação da seleção brasileira de escalada esportiva no 
Campeonato Pan-americano de Escalada 2018 (IFSC PanAmerican Championship 2018) que será realizado na 
cidade de Guayaquil, Equador, no período de 21 a 26 de novembro de 2018.  
Na mesma circular informamos a convocação de quatro atletas brasileiros a partir do critério: “atletas brasileiros 
com maiores chances de bons resultados no overall”. 
 
Adicionalmente, seguindo a postura adotada pela ABEE nessa temporada (ano 2018) para eventos com 
possibilidade de envio de mais de um atleta, foi garantida a participação de no mínimo um atleta por divisão de 
sexo - no caso deste evento pan-americano, foi feita a convocação de uma atleta feminina.  Cabe ressaltar que essa 
postura visa garantir a participação de brasileiros em ambas as categorias e que nesse caso foi convocada a atleta 
da categoria feminino com melhor colocação no ranking overall do Campeonato Mundial 2018. É importante 
comunicar que a atleta foi convocada, mesmo com a existência de indivíduo da categoria masculina com melhor 
colocação no ranking utilizado para a convocação do Pan-americano, como citado anteriormente o ranking do 
Campeonato Mundial 2018.  
 
Uma vez feito os esclarecimentos necessários, temos a alegria de informar que devido à combinação de fatores 
favoráveis, como a redução do valor do dólar, redução do valor de passagens e custos com hospedagem, será 
possível convocar mais um atleta com suporte da ABEE via recursos da lei Agnelo Piva (COB/Lap), com custeio de 
passagens aéreas, inscrição nas 3 modalidades e valor de auxílio para hospedagem no valor de R$ 560,00 (70,00 
por dia para 8 diárias).  
Frente a tal possibilidade e seguindo a lógica de convocação adotada para o Pan-americano, que visa potencializar 
as chances brasileiras de boas colocações entre os países das Américas, anunciamos a convocação do próximo 
atleta com melhor ranqueamento no Campeonato Mundial 2018 overall: 
 

• ATLETA ADICIONAL DA CATEGORIA MASCULINO: Jean Lages Ouriques 

Em caso de dúvida sobre logística, contatar o Team Manager da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva, senhor 
Anderson Gouveia - diretoria@abee.net.br. 
 

• CONVOCAÇÃO DE SELEÇÃO BRASILEIRA PARA O 1º SEMESTRE DE 2019: 

Aproveitamos para informar que os atletas que irão compor a seleção brasileira para o 1º semestre de 2019, assim 
como participar dos eventos de avaliação e evento internacional aprovado no plano ABEE para 1º semestre de 
2019 (até 30 de junho de 2019), serão anunciados por convocação oficial após o término do último evento do ano – 
Campeonato Brasileiro de Dificuldade Juvenil, com anúncio até o dia 20 de dezembro de 2018, utilizando para 
tanto o ranking de AVALIAÇÃO atualizado até a data da convocação, com 5 atletas da categoria masculino PRÓ e 5 
atletas da categoria feminino PRÓ mais bem colocados.  
A seleção de atletas sub-20 será convocada para eventos de avaliação e treinamento, assim como indicação para 
eventos internacionais, e os atletas selecionados serão contatados com base em resultados nacionais em suas 
respectivas categorias e análise de desempenho realizada pela Comissão Técnica da ABEE.  
Seguimos à disposição! Saudações, Diretoria ABEE 


