São Paulo, 3 de novembro de 2021
CIRCULAR 021/2021: ADENDO DE CONVOCAÇÃO DE ATLETAS PARA O CAMPEONATO
PANAMERICANO DE ESCALADA ESPORTIVA 2021 E DETALHAMENTO DE DICIPLINAS POR
ATLETA CONVOCADO.
A ABEE vem por meio desta circular:
1) Pormenorizar as disciplinas em que os atletas convocados e confirmados para o
Panamericano 2021 irão participar – o evento ocorrerá de 30 de novembro a 5 de
dezembro na cidade de Ibarra Equador, com viagem de ida prevista para dia 28 de
novembro de 2021 e retorno previsto para o dia 06 de dezembro de 2021;
2) Convocar atletas adicionais à circular 012/2021, nos moldes da Circular
005/2019, considerando número de vagas no Campeonato por diciplina (5 por
prova), vagas restantes, análise de resultados de atletas no cenário brasileiro em
2021 e recursos a serem aplicados no evento pela ABEE.
Observação: não serão abertas vagas remanescentes mesmo para disciplinas que
restem vagas, objetivando otimizar atuação dos atletas convocados e equipe
técnica, como estratégia da entidade.
1. Atletas convocados e confirmados no Panamericano 2021, e respectivas disciplinas:
MASCULINO:
Felipe HoFoganholo: Boulder, Guiada e Velocidade
Pedro Avelar: Boulder e Guiada
Samuel Carlos da Silva: Boulder e Guiada
Mateus Bellotto: Boulder, Guiada e Velocidade
Jonas Leffeck: Guiada
FEMININO:
Bianca Castro: Guiada
Patricia Antunes: Boulder e Guiada
Camila Flores: Boulder e Guiada
Observação: A Atleta Thais Makino, convocada para o evento, não participará por motivo
de lesão.
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2. Atletas convocados adicionalmente, considerandorecursos a serem aplicados no
evento, vagas restantes por disciplina, resutados no cenário nacional em 2021, e
análise ABCD:
MASCULINO: (1 vaga de Boulder e 3 vagas de velocidade restantes)
Rodrigo Hanada: Boulder (2º colocado no ranking brasileiro de 2021)
FEMININO: (3 vagas de Boulder e 5 vagas de velocidade restantes)
Clara Viegas: Boulder (2ª colocada no ranking brasileiro de 2021). Considerando a idade
da atleta (20 anos em 2021), a atleta será inscrita também na prova de guiada,
objetivando aumento de experiência internacional também na diciplina. (convocada para
ocupar a vaga da atleta Thais Makino).
Todos os atletas convocados contarão com passagens aéreas nacionais e internacionais,
auxílio viagem (com testes de viagem inclusos), inscrições por diciplina e hospedagem
custeados pela ABEE, além de acompanhamento de equipe técnica – Anderson Gouveia
(Chefe de Delegação), Arthur Gáspari (Técnico e Analista de Desempenho) e a
fisioterapeuta Marcela Fiuza, selecionada através de envio de currículo para o chamado
de profissionais de fisioterapia aberto pela entidade na circular 019/2021.
Permanecemos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias.
Saudações,

_______________________
Raphael Nishimura
Presidente da ABEE
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