
 

 1 

 
INFORME CIRCULAR 011/2021 – SOBRE TRANSFERÊNCIA DE EVENTO DE AVALIAÇÃO E 
TREINAMENTO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO 
 
São Paulo, 28 de maio de 2021 
 
Caros atletas associados e entidades vinculadas,  
 
Vimos por meio desta, informar sobre a transferência do evento de avaliação e treinamento da 
cidade de Curitiba - PR para a cidade de São Paulo - SP. Após a análise do cenário da pandemia de 
covid-19 na cidade de Curitiba, com sucessivos aumentos de restrições, e agora com o retorno à 
bandeira vermelha, o nível mais restrito, com fechamento de comércios e serviços não essenciais, a 
ABEE remanejou a logística do evento para que ocorra no ginásio Casa de Pedra Perdizes, entre os 
dias 03 e 05 de junho. 
 
Desta forma, os atletas da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva e destaques SUB-20, 
previamente convocados na circular 009/2021, que residam fora da cidade de São Paulo, terão 
suas despesas de viagem (passagens aéreas), ajuda de custo e hospedagem custeadas pela ABEE e 
receberam instruções quanto à reservas de hotel para o período de 02 a 06 de junho de 2021.  
 
Atletas convidados, previamente convocados na circular 009/2021, que estão custeando suas 
próprias viagens e hospedagem, receberão suporte de declarações sobre alteração do evento, 
para que efetuem suas remarcações e/ou novas reservas com o mínimo de ônus.  
 
SOBRE OS OBJETIVOS DO EVENTO 
 
Esclarecemos que este evento possui objetivos comuns para os atletas de categoria principal e de 
base, oferecendo um ambiente de simulações e consequente treinamento das habilidades 
necessárias para competir. Também é um espaço de coleta de informações a respeito do 
desempenho dos atletas que serão utilizadas para a escolha dos nomes chamados a competir em 
eventos internacionais neste ano, principalmente o Campeonato Mundial Juvenil e o Campeonato 
Mundial Adulto, caso a participação brasileira seja confirmada. 
 
O evento ainda proporcionará mais um momento de interação entre atletas e equipe técnica, 
fundamentais para o fortalecimento do time. 
 
PROTOCOLOS COVID-19 
 
Para este evento, tomaremos o máximo de cuidados possíveis com os atletas e toda a equipe para 
evitar contaminação. Nesse sentido, todos os atletas e membros da equipe que estarão trabalhando 
durante o evento deverão: 
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 Guardar um período de cuidados mais intensos previamente ao dia da viagem. 
 apresentar teste RT-PCR negativo, realizado com no máximo 3 dias de antecedência da 

viagem.  
 usar máscaras de proteção durante todas as atividades, de preferência máscaras do tipo 

PFF2 (exceto no momento de escalada guiada que podem ser usadas máscaras que 
permitem morder a corda).  

 respeitar os horários informados no cronograma assim como os rodízios e escalonamentos 
propostos.  

 evitar participar, durante os dias do evento, de atividades que não sejam as programadas 
pela equipe técnica.  

 seguir todas as demais recomendações sanitárias básicas, como guardar distância segura e 
higienizar mãos com álcool 70% sempre que possível. 

 
CRONOGRAMA DO EVENTO 
 
Evento de avaliação - dias 3 e 4 de junho (quinta e sexta feira) – Casa de Pedra Perdizes -  horário 
previsto - das 8 às 13 hs.  
 
Dia de treinamento conjunto - dia 05 de junho (sábado) - Casa de Pedra Perdizes (horário a ser 
apresentado no dia 4 de junho aos participantes). 
 
DIA 3 DE JUNHO- ESCALADA GUIADA: 8hs chegada da equipe técnica e primeiros 
atletas.  Escalonamento dos atletas participantes será apresentado aos atletas mediante 
confirmação no evento em São Paulo.  

Início de entrada nas vias está previsto para às 9hs; 
Esta fase não irá requerer isolamento de atletas; 
Via 1 masculina e feminina: das 9 às 11h30 (horário previsto); 
Via 2 masculina e feminina Das 10 às 12h30 (horário previsto).  

 
DIA 04 DE JUNHO: BOULDER: 8hs chegada da equipe técnica e primeiros atletas.  
Horário de chegada e aquecimento dos atletas será de forma escalonada e respeitando a ordem de 
entrada nos boulders (prevista entrada inicial às 9hs).  

Requer isolamento de atletas, que será conjuntamente a área de aquecimento na parte 
superior do ginásio (travessias e vias de top rope); 

O isolamento será supervisionado por membro da equipe técnica;  
Previsão de horário para 8 atletas masculinos nos 4 boulders com  cerca de 35 minutos por 
atleta: das 9 às 10h10 (chegada às 8hs para atletas do masculino); 
Previsão de horário para 7 atletas do feminino nos 4 boulders cerca de 35 minutos por 
atleta: Previsto das 10h30 às 11h40 (chegada às 9hs para atletas do feminino).  
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DIA -5 DE JUNHO: TREINAMENTO CONJUNTO E RE-ESCALADA DE DESAFIOS DE BOULDER E 
ESCALADA GUIADA - Será apresentado horário durante o evento no dia 04 de junho aos 
participantes.  
 
 

São Paulo, 28 de maio de 2021 
 
 

____________________________ 
 
Raphael Nishimura 
Presidente ABEE 
 
 


