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São Paulo, 09 de Junho de 2021 
 
CIRCULAR 012/2021 - SOBRE ATLETAS INDICADOS PARA EVENTOS INTERNACIONAIS NO 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 
 
Caros associados e entidades vinculadas,  
 
Vimos por meio desta informar os nomes dos atletas indicados para representar o Brasil, com 
suporte ABEE, nos eventos internacionais do segundo semestre de 2021, assim como listar os 
critérios de indicação levados em consideração e detalhes quanto aos preparativos para o envio 
dos atletas, assim que confirmados os eventos a seguir: 
 
1) Campeonato Mundial Juvenil - 21 a 31 de agosto (confirmado); 
2) Campeonato Mundial - 15 a 22 de setembro (confirmado); 
3) Campeonato Sul Americano Juvenil - 25 a 29 de outubro (data prevista pelo PAC - A CONFIRMAR 
PELA ENTIDADE ORGANIZADORA); 
4) Campeonato Pan-americano - 1 a 5 de dezembro (data prevista pelo PAC - A CONFIRMAR PELA 
ENTIDADE ORGANIZADORA); 
 
 
1. Campeonato Mundial Juvenil - Voronezh/Rússia - 21 a 31 de Agosto de 2021. 
 
1.1. Critérios de Indicação 
 
Para selecionar os atletas indicados para este evento, foram utilizados os critérios ABCD, já 
apresentados previamente nas circulares 12/2019  e 001/2020, que levam em conta: 
A. Ranking de Avaliação atualizado e projeção do mesmo até a data do evento; 
B. Avaliação dos membros do NATA do desempenho esportivo nos eventos de avaliação, camp 
trainings e campeonatos; 
C. Informações referentes ao processo de treinamento e/ou lesão, quando houverem; 
D. Alinhamento das expectativas do desempenho do atleta, segundo avaliação e discussão da 
comissão técnica, com os objetivos da ABEE e investimento no desenvolvimento do atleta e/ou das 
bases e/ou da modalidade.  
 
Com a observação destes critérios, levando em consideração os custos totais previstos para a 
viagem e recursos disponíveis, a ABEE decidiu por enviar 5 (cinco) nomes para este evento. 
 
1.2. Atletas indicados 
 
a) Mariana Hanggi, Curitiba-PR - Categoria Juvenil B Feminino 
b) Laura Farhat Timo, Belo Horizonte-MG | Categoria Juvenil B Feminino 
c) Samuel Silva, São Paulo-SP | Categoria Júnior Masculino 
d) Mateus Bellotto, São Paulo-SP | Categoria Júnior Masculino 
e) Rodrigo Hanada, São Paulo-SP | Categoria Júnior Masculino 
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1.3. Todos os atletas indicados acima receberão suporte  ABEE com custeio de inscrições, licenças, 
passagens aéreas, auxílio de despesas de viagem para custeio de acomodação, alimentação e 
deslocamento local.   
1.4. Os atletas indicados acima devem confirmar interesse por email para 
planejamento@abee.net.br até o dia 16 de junho de 2021. 
1.5. Todos os atletas indicados que confirmarem interesse devem apresentar passaporte com 
validade superior a 6 meses da data do retorno da viagem, até o dia 30 de Junho de 2021, para 
providências relacionadas à permissão  de entrada na Rússia, emissão de passagens, inscrições e 
organização geral da viagem. 
1.6. Os atletas serão acompanhados por pelo menos 2 (dois) membros da Comissão Técnica ABEE 
durante todo o evento.  
1.7. No caso específico deste evento, por se tratar de país atualmente com restrições de viagem a 
brasileiros por conta da pandemia de covid-19, a ABEE ainda irá avaliar as possibilidades 
burocráticas/diplomáticas para o envio de atletas à Rússia. Caso não haja meios de garantir a 
entrada dos atletas e equipe técnica, a ABEE não enviará representantes.  
 
2. Campeonato Mundial - Moscou/Rússia - 15 a 22 de Setembro de 2021. 
 
2.1. Critérios de Indicação 
 
Para selecionar os atletas indicados para este evento, foram utilizados os critérios descritos na 
circular 005/2019. 
 
Com a observação destes critérios, levando em consideração os custos totais previstos para a 
participação brasileira e recursos disponíveis, a ABEE decidiu por enviar 4 (quatro) nomes para 
este evento - 2 (dois) homens e 2 (duas) mulheres que ocupam as duas primeiras colocações no 
Ranking de Avaliação ABEE. 
 
 Além dos 4 (quatro) nomes indicados via Ranking de Avaliação, a ABEE avaliou e aprovou a 
indicação de um 3º nome no masculino, diante das seguintes circunstâncias: performance 
excepcional como atleta sub-20 no evento de avaliação de atletas realizado de 03 a 05 de junho em 
São Paulo, indicação deste atleta para o Mundial juvenil - fato que otimiza a utilização de recursos 
da entidade, conforme preceito de eficiência do uso da verba pública.  
 
2.2. Atletas indicados 
 
a) Felipe Ho, São Paulo-SP | Categoria Masculino 
b) Jonas Leffeck, Campo Alegre-SC | Categoria Masculino 
c) Thais Makino, São Paulo-SP | Categoria Feminino 
d) Bianca Castro, Rio de Janeiro-RJ (residente na Itália) | Categoria Feminino 
2.2.1. Atleta Experiência Juvenil - Otimização de uso de verba 
e) Samuel Silva, São Paulo-SP | Categoria Masculino 
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2.3. Todos os atletas indicados acima receberão suporte  ABEE, com emissão de passagens e 
auxílio viagem para custeio de acomodação, alimentação e deslocamentos locais.  
O atleta Samuel Silva, além dos custos referentes ao período do evento, receberá também suporte 
de auxílio viagem para custeio de acomodação, alimentação e deslocamentos para o período entre 
o Campeonato Mundial Juvenil e o Campeonato Mundial. Este período de transição do atleta 
priorizará sua preparação técnica na Rússia.  
2.4. Os atletas indicados acima devem confirmar interesse por email para 
planejamento@abee.net.br até o dia 16 de junho de 2021. 
2.5. Todos os atletas indicados e que confirmem interesse devem apresentar passaporte com 
validade superior a 6 meses da data de retorno da viagem, até o dia 30 de Junho de 2021, para 
acelerar o processo de permissão de entrada na Rússia, emissão de passagens, inscrições e 
organização geral da viagem. 
2.6. Os atletas serão acompanhados por pelo menos 2 (dois) membros da Comissão Técnica ABEE e 
o presidente Raphael Nishimura durante o evento.  
2.7. No caso específico deste evento, por se tratar de país atualmente com restrições de viagem a 
brasileiros por conta da pandemia de covid-19, a ABEE ainda irá avaliar as possibilidades 
burocráticas/diplomáticas para o envio de atletas à Rússia. Caso não haja meios de garantir a 
entrada dos atletas e equipe técnica residente no Brasil, a ABEE não enviará atletas. Exceção feita à 
atleta Bianca Castro, que por residir em território europeu tem trânsito facilitado até o país. 
 
3. Campeonato Sul Americano Juvenil - Santiago/Chile - 25 a 29 de outubro de 2021. (A 
CONFIRMAR PELA ENTIDADE ORGANIZADORA) 
 
3.1. Critérios de Indicação 
 
Para selecionar os atletas indicados para este evento, foram utilizados os critérios já descritos no 
item 1.1 desta circular.  
 
Com a observação destes critérios, levando em consideração os custos totais previstos para a 
viagem e recursos disponíveis, a ABEE decidiu por enviar 5 (cinco) nomes para este evento. 
 
3.2. Atletas indicados 
 
a) Mariana Hanggi, Curitiba-PR - Categoria Juvenil B Feminino 
b) Laura Farhat Timo, Belo Horizonte-MG | Categoria Juvenil B Feminino 
c) Samuel Silva, São Paulo-SP | Categoria Júnior Masculino 
d) Mateus Bellotto, São Paulo-SP | Categoria Júnior Masculino 
e) Rodrigo Hanada, São Paulo-SP | Categoria Júnior Masculino 
 
3.3. Todos os atletas indicados acima receberão suporte  ABEE, com  emissão de passagens aéreas 
e  auxílio de viagem para custeio de  acomodação, alimentação e deslocamentos locais.  
3.4. Os atletas indicados acima devem confirmar interesse por email para 
planejamento@abee.net.br até o dia 16 de junho de 2021. 
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3.5. Todos os atletas indicados e que confirmem interesse devem apresentar passaporte com 
validade superior a 6 meses da data de retorno da viagem, até o dia 30 de julho de 2021, para 
acelerar o processo de organização da viagem. 
3.6. Os atletas serão acompanhados por pelo menos 2 (dois) membros da Comissão Técnica ABEE.  
3.7. No caso específico deste evento, por se tratar de evento ainda não confirmado pelo Conselho 
Pan Americano de Escalada (PAC), há apenas a previsão de envio de atletas. Havendo a confirmação 
do evento e das datas a equipe será enviada. A ABEE também resguarda o direito de atualizar esta 
lista, até o número limite de vagas disponíveis, caso julgue pertinente, ou devido à ocorrência de 
lesões. 
 
 
4. Campeonato Pan Americano - Ibarra/Equador - 1 a 5 de dezembro de 2021. (A CONFIRMAR 
PELA ENTIDADE ORGANIZADORA) 
 
4.1. Critérios de Indicação 
 
Foram utilizados para selecionar os atletas indicados para este evento os critérios descritos na 
circular 05/2019. 
 
Com a observação destes critérios, levando em consideração os custos totais previstos para a 
viagem e recursos disponíveis, a ABEE decidiu por enviar 9 (nove) nomes para este evento - 5 (cinco) 
homens e 4 (quatro) mulheres, que fazem parte da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva. A 
atleta Mariana Hanggi, apesar de cumprir, na visão da Comissão Técnica, todos os critérios de 
indicação, não será enviada por não atender a exigência da idade mínima para participar do evento 
adulto IFSC (16 anos completos no ano do evento). 
 
4.2. Atletas indicados 
 
a) Felipe Ho, São Paulo-SP | Categoria Masculino 
b) Jonas Leffeck, Campo Alegre-SC | Categoria Masculino 
c) Pedro Avelar, Belo Horizonte-MG | Categoria Masculino 
d) Samuel Silva, São Paulo-SP | Categoria Masculino 
e) Mateus Bellotto, São Paulo-SP | Categoria Masculino 
f) Thais Makino, São Paulo-SP | Categoria Feminino 
g) Bianca Castro, Rio de Janeiro-RJ (residente na Itália) | Categoria Feminino 
h) Patrícia Antunes, Belo Horizonte-MG | Categoria Feminino 
i) Camila Flores, Curitiba-PR | Categoria Feminino 
 

4.3. Os atletas indicados acima devem confirmar interesse por email para 
planejamento@abee.net.br até o dia 16 de junho de 2021. 
4.4. Todos os atletas indicados e que confirmem interesse devem apresentar passaporte com 
validade superior a 6 meses da data de retorno da viagem, até o dia 30 de agosto de 2021, para 
acelerar o processo de  organização da viagem. 
4.5 Os atletas serão acompanhados por pelo menos 2 (dois) membros da Comissão Técnica ABEE. 
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4.6. No caso específico deste evento, por se tratar de evento ainda não confirmado pelo Conselho 
Pan Americano de Escalada (PAC), há apenas a previsão de envio de atletas. Havendo a confirmação 
do evento e das datas, a equipe será enviada. A ABEE também resguarda o direito de atualizar esta 
lista, até o número limite de vagas disponíveis, caso julgue pertinente, ou devido à ocorrência de 
lesões. 
 
Permanecemos à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento que se faça necessário. 
 
Saudações, 
 
 
 
_______________________________ 
Raphael Nishimura 
Presidente ABEE 
 
 
 
 
 
 
 
 


