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São Paulo 21 de outubro de 2021 
 
CIRCULAR 20/2021: CHAMADO PARA ATLETAS CONVOCADOS PARA O PAN 2021  
 
A ABEE vem por meio desta circular, convidar os atletas da SELEÇÃO BRASILEIRA 2021 
CONVOCADOS PARA O PAN 2021 – evento que ocorre de 30 de novembro a 5 de dezembro 
na cidade de Ibarra Equador (competição na  qual o atleta participante deve ter no mínimo 
16 anos completos no ano de 2021) para treinamento conjunto, incluindo dia de  simulado 
preparatório na Cidade de Curitiba, Paraná, entre os dias 28 de outubro de 2021 e 02 de 
novembro de 2021.  
 
Os atletas terão passagens aéreas nacionais como suporte para participação no período 
de treinamento conjunto na cidade de Curitiba e auxilio viagem de R$ 250,00 por dia,  
entre o dia de ida (27/10) até a data de retorno (02/11) – totalizando 7 diárias, suporte 
oferecido para custeio de hospedagem, deslocamento local, alimentação e ginásios, 
despesas que podem ser admininstradas pelo atleta.  
 
O atleta poderá escolher a data de ida de forma que inclua a data do simulado (dia 31/10) 
e contemple um mínimo de 3 dias de treinamento nos ginásios Campo Base (velocidade e 
guiada), UBT (Boulder) e CT ABEE (Boulder). 
 
A dinâmica de treinamento nos dias de viagem será gerenciada pelo próprio atleta, 
incluindo agendamento do atleta nos ginásios considerando pandemia, fora o dia de 
simulado que será obrigatório para os participantes que manifestem interesse e 
confirmem participação em resposta para planejamento@abee.net.br. 
 
Proposta de treinamento conjunto: 
 
28/10 
- Velocidade (Campo Base) das 9 as 12hs  
- Guiada (Campo Base) das 16 as 19hs 
 
29/10 
-Velocidade (Campo Base) das 9 as 12hs 
-Boulder (CT ABEE) 16 as 19hs  
 
30/10 
-Descanso 
 
31/10 
-Simulado UBT – horário a ser confirmado no dia 29/10  - horários serão enviados para 
grupo via whatssap pelo gerente de seleções da ABEE + trabalho conjunto nos boulders.  
 



 

 

- Atletas convocados e confirmados para o Pan inclusos no simulado privado: Felipe Ho, 
Pedro Avelar, Jonas Leffeck, Samuel Carlos Silva, Mat
Antunes, Camila Flores.  
- Atletas sub-20 de seleção 2022 convidados (com recu
Laura Timo e Mariana Hanngi .
 
O Simulado será acompanhado por 1 membro técnico da ABEE. 
 
01/11 
Velocidade (Campo Base) das 16 as 19
participar de Speed).  
 
02/11 
Velocidade e/ou Guiada (Campo Base) 
 
Os atletas convocados e confirmados para o Pan interessados  em obter suporte para o 
evento, devem enviar manifesto de interesse  com datas de disponibilidade de ida e volta 
até o dia 22/10/2021 – 13 hs. 
 
 
 
 
 
________________________________
Janine Cardoso 
Diretora técnica-executiva da ABEE

Atletas convocados e confirmados para o Pan inclusos no simulado privado: Felipe Ho, 
ffeck, Samuel Carlos Silva, Mateus Bellotto, Bianca Castro, Patricia 

20 de seleção 2022 convidados (com recursos próprios): Rodrigo Hanada, 
Laura Timo e Mariana Hanngi . 

O Simulado será acompanhado por 1 membro técnico da ABEE.  

das 16 as 19 – opcional (sugerido para atletas que irão 

uiada (Campo Base) - das 9 às 13 hs.  

Os atletas convocados e confirmados para o Pan interessados  em obter suporte para o 
evento, devem enviar manifesto de interesse  com datas de disponibilidade de ida e volta 

13 hs.  

_________________________ 

executiva da ABEE 

2

Atletas convocados e confirmados para o Pan inclusos no simulado privado: Felipe Ho, 
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Os atletas convocados e confirmados para o Pan interessados  em obter suporte para o 
evento, devem enviar manifesto de interesse  com datas de disponibilidade de ida e volta 


