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25 de fevereiro de 2019   
INFORME CIRCULAR 04/2019 - Sobre relocação de agarras de Velocidade da ABEE visando 
rotatividade entre estados, através de GINÁSIOS VINCULADOS À ABEE  e SEDES de eventos 
Nacionais – com estrutura compatível ao formato IFSC / modalidade Velocidade 
 
PREZADOS ASSOCIADOS,  
 
Vimos por meio deste informar sobre relocação de agarras de Velocidade da ABEE – adquiridas no ano 
de 2018, visando manter  a partir de 2019 rotatividade das agarras entre estados através de GINÁSIOS 
VINCULADOS À ABEE, parceiros na disposição de espaços desde a fundação da ABEE para realização 
de eventos nacionais. 
 
Ressaltamos que as agarras da ABEE ficaram pelo ano de 2018 no ginásio Via Aventura – na cidade de 
Curitiba – Pólo Paraná, para eventos nacionais e treinamento. 
 
A ABEE está buscando estruturas fixas pelo Brasil para desenvolver a modalidade de Velocidade, 
visando preparação técnica dos atletas.  
 
Para manter a rotatividade de materiais técnicos adquiridos pela Confederação visando preparação 
técnica mais específica,  enquanto não for possível investir em novas agarras, a ABEE manterá uma  
rotatividade anual entre ginásios parceiros elegíveis pelos seguintes critérios:  

1) Ter sediado desde 2014 etapas nacionais sem ônus de locação;  
2) Ter estrutura para construção de pelo menos 1 vias de Velocidade com paredes de cerca de 15 

metros e inclinação negativa de 3 a 5 metros 
 
Até o presente momento, os ginásios minimamente elegíveis pelos critérios acima são: 
 
PÓLO PARANÁ:  
Ginásio Via aventura 
 
PÓLO SÃO PAULO:  
 Ginásio Casa de Pedra Perdizes 
 
PÓLO MINAS GERAIS 
Ginásio Rokaz Escalada 
 
Sendo assim, para o ano de 2019, as agarras ABEE foram alocadas para o ginásio vinculado Casa de 
Pedra Perdizes, o qual manifestou interesse em investir na furação adequada e disposição das agarras, 
além de disposição de sistema de segurança autobelay/TRUBLUE adequado.  
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Para o ano de 2019 e  2020, a ABEE está trabalhando no desenvolvimento de estrutura da modalidade 
de velocidade para criação de novas estruturas de treinamento e realização de eventos nacionais o 
mais próximo possível do formato oficial/IFSC.  
 
Sendo assim, a ABEE vem por meio deste solicitar que  ginásios vinculados apresentem no ano de 2019 
interesse em  participar da rotatividade de materiais de propriedade ABEE e/ou apoio de materiais 
esportivos visando o desenvolvimento da modalidade Velocidade no Brasil., uma vez que o ginásio: 
- tenha realizado etapas nacionais de escalada de boulder ou dificuldade desde 2014 (incluindo o ano 
de 2019) em parceria com a ABEE, e apresente estrutura mínima para treinamento da modalidade 
Velocidade,  aprovada pela Comissão Técnica e Diretoria da ABEE, visando desenvolver a modalidade 
no Brasil 
 
Entidades vinculadas interessadas e elegíveis devem enviar projeto e manifestação de interesse para 
diretoria@abee.net.br  até 15 de novembro de 2019.  
 
Saudações,  
 
Diretoria ABEE 


