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Brasil terá nove atletas nos mundiais de Escalada Esportiva na Rússia 
 
O campeonato juvenil será realizado em Voronezh, de 20 a 31 de agosto, e o adulto, em Moscou, de 
15 a 22 de setembro 
 
Os campeonatos mundiais de Escalada Esportiva são as competições mais importantes da 
modalidade e reúnem os melhores atletas do mundo. Neste ano, a Rússia sediará as competições 
juvenil e adulto, que contarão com a participação de nove atletas brasileiros. “É fundamental que 
nossos escaladores participem de competições de alto nível, já que queremos conquistar 
resultados mais expressivos a nível internacional e nos preparar Jogos Pan-Americanos 2023, no 
Chile, e nos Jogos Olímpicos 2024, em Paris”, afirma Raphael Nishimura, presidente da ABEE 
(Associação Brasileira de Escalada Esportiva). 
 
Entre os atletas convocados para o Mundial Juvenil, estão duas atletas que participam pela 
primeira vez de um campeonato mundial: Mariana Hanggi, de 14 anos, e Laura Timo, de 13 anos. 
“Sempre foi meu sonho participar de um campeonato mundial representando o Brasil. Tenho me 
esforçado diariamente para melhorar meu desempenho, não só com os treinos de escalada, mas 
também com alimentação adequada e foco para participar da competição. Sei que é uma meta 
ambiciosa, mas é para isso que me dedico”, afirma Mariana. 
 
Tanto ela quanto a Laura competirão pela Categoria Juvenil B, destinada a escaladores de 14 a 15 
anos completos em 2021. Completam a lista do Juvenil os atletas Mateus Bellotto, Rodrigo Hanada e 
Samuel Silva, todos na Categoria Júnior, específica para a faixa etária de 18 e 19 anos. O 
Campeonato Mundial de Escalada Juvenil será realizado em Voronezh de 20 a 31 de agosto. 
 
Já o Campeonato Mundial de Escalada acontecerá na capital russa, Moscou, de 15 a 22 de 
setembro, e contará com outros quatro atletas, sendo dois do masculino, Felipe Ho e Jonas Leffeck, 
e duas do feminino, Thais Makino e Bianca Castro. Samuel Silva, que competirá no Juvenil, 
completará a equipe que representará o Brasil. Os cinco fazem parte da Seleção Brasileira de 
Escalada Esportiva, hoje composta por dez atletas e convocada anualmente pela ABEE para 
representar o país em eventos internacionais. A Associação é responsável por fomentar a escalada 
esportiva no país, organizar campeonatos nacionais e manter ativo o Ranking Brasileiro de 
Escalada Esportiva. 
 
Confira a lista completa: 
 
Campeonato Mundial de Escalada Juvenil: 
Laura Timo (MG) 
Mariana Hanggi (PR) 
Mateus Bellotto (SP) 
Rodrigo Hanada (SP) 
Samuel Silva (SP)  



 

 

 
 
Campeonato Mundial de Escalada: 
Bianca Castro (RJ) 
Felipe Ho (SP) 
Jonas Leffeck (SC)  
Samuel Silva (SP) 
Thais Makino (SP) 
 
 
Novo uniforme 
 

 
O Campeonato Mundial da Rússia representará também a estreia dos novos uniformes da Seleção 
Brasileira de Escalada Esportiva, que tem a Prudential do Brasil como patrocinadora oficial. 
importância que o esporte vem ganhando era necessário modernizar
ter momento mais apropriado para essa estreia do que um campeonato mundial com a participação 
de nove atletas brasileiros. Estamos muito felizes de ter a Prudential como apoiadora em mais este 
passo”, destaca Nishimura. 
 
 
Sobre a ABEE 
Fundada em 2014, a Associação Brasileira de Escalada Esportiva é reconhecida pelo Comitê 
Olímpico do Brasil (COB) e é a entidade nacional 
Esportiva (IFSC – International Federation of Sport Climbing). 
manter ativo o Ranking Brasileiro de Escalada Esportiva, em parceria com ginásios, clubes e 
entidades atuantes no desenvolvimento e promoção da escalada esportiva de competição. A ABEE 
realiza regularmente os Campeonatos Brasil
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convoca anualmente a Seleção Brasileira de Escalada Esportiva, que conta com patrocínio da 
Prudential do Brasil, para representar o país em eventos internacionais. 
 
 
Atendimento à Imprensa 
 
AgênciaEcomunica 
Rodrigo Dourado 
rodrigodourado@agenciaecomunica.com.br 
 
Vanessa Sarzedas 
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