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São Paulo, 23 de dezembro de 2021 
 
CIRCULAR 027/2021 - SOBRE INDICAÇÃO DE ATLETAS PARA EVENTO DE AVALIAÇÃO E 
COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS JUVENIS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 
 
Prezados associados e entidades vinculadas, 
 
Vimos por meio desta, informar sobre os nomes indicados para participarem do Evento de 
Avaliação de atletas e para as competições internacionais juvenis no primeiro semestre de 2022, a 
saber: Campeonato Sul Americano Juvenil e Jogos Sul Americanos da Juventude. 
 
EVENTO DE AVALIAÇÃO DE ATLETAS, CURITIBA-PR | 8 a 11 de Fevereiro 2022 
 
Como acontece todos os anos, no começo da temporada a ABEE realiza um evento de avaliação de 
atletas com os membros da Seleção Brasileira de Escalada e destaques juvenis, com a inclusão de 
alguns nomes estratégicos convidados, com o intuito de obter informações relevantes que possam 
ajudar na preparação dos atletas para as competições que possam vir a ser indicados durante o 
ano. 
 
Para o Evento de Avaliação programado para o período de 8 a 11 de fevereiro, a ser realizado nas 
dependências do Centro de Treinamento ABEE, e provavelmente algum ginásio parceiro em 
Curitiba, já ficam automaticamente convocados os membros da Seleção Brasileira de Escalada 
Esportiva 2022 e destaques juvenis, convocados em Circular 023/2021, com presença obrigatória, 
com exceção de membros que residam no exterior, estejam lesionados ou que por outro motivo de 
força maior não possam comparecer, caso no qual a ausência terá que ser justificada.  
 
 

a) Masculino: Felipe Ho, Pedro Avelar, Rodrigo Hanada, Pedro Henrique Namba, Mateus 
Bellotto; 

b) Feminino: Mariana Hanggi, Bianca Castro, Laura Timo, Iasmim de Queiroz Freitas. 
 
Como atletas convidados, considerados estratégicos pela comissão técnica, para fins de avaliação e 
acompanhamento durante o ano: 
 
 

a) Masculino: João Felipe Barbosa, Luca Herrera Valentim, Luiz Guilherme Ferraz Ziolkowski. 
 
Estes nomes foram indicados baseados em observações técnico/táticas feitas pela comissão 
técnica durante os últimos eventos do ano de 2021, que pela idade e/ou perspectiva de 
desempenho se destacaram entre os demais atletas juvenis. 
 
Todos os atletas listados devem confirmar presença para o email diretoria@abee.net.br até o dia 10 
de janeiro de 2022,  aguardar o contato da equipe técnica para os trâmites de deslocamento, que 
serão inteiramente cobertos pela ABEE, assim como os custos de hospedagem e alimentação. A 
confirmação do cronograma final do evento se dará até o dia 04 de fevereiro de 2022.  
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EVENTOS INTERNACIONAIS DO PRIMEIRO SEMESTRE 
 
Para a indicação para eventos internacionais juvenis no primeiro semestre de 2022, a equipe 
analisou os atletas elegíveis dentro dos critérios ABCD, que listamos abaixo: 
 
A. A colocação absoluta do atleta nos eventos recentes em que participou.  
B. Avaliação qualitativa pelos membros da Comissão Técnica do desempenho esportivo dos atletas 
nos eventos recentes por meio de uma análise técnico-tática; 
C. Informações referentes ao processo de treinamento e/ou lesões, quando houverem; 
D. Expectativas de desempenho do atleta no evento alvo, segundo avaliação e discussão da 
comissão técnica e alinhado com os objetivos estratégicos da entidade. 
 
 
1. Campeonato Sul Americano Juvenil, Santiago-CHI | 7 a 13 de março 
 
O Campeonato Sul Americano Juvenil, previsto para acontecer em Santiago no Chile entre 7 e 13 de 
março, nas modalidades Boulder e Guiada, é considerado um evento importante dentro do portfólio 
da ABEE para 2022, uma vez que é estratégico para medir o nível de nossos atletas juvenis frente 
ao panteão da América do Sul, servindo também como importante parâmetro de nível 
intercontinental.  
 
Para este evento, são elegíveis atletas das categorias Juvenil B, Juvenil A e Junior em 2022. 
Considerando o orçamento total de 2022 e o nível de competitividade pretendido para o evento, a 
ABEE decidiu por enviar como delegação oficial 8 atletas, distribuídos nas seguintes categorias, que 
competiram em Boulder e Guiada: 
 
a. Juvenil B: Luis Guilherme Ferraz Ziolkowski, Laura Timo; 
b. Juvenil A: João Felipe Barbosa e Mariana Hanggi; 
c. Junior: Mateus Bellotto, Pedro Henrique Namba, Luca Valentim e Iasmim de Queiroz Freitas. 
 
Os atletas Laura Timo, Mariana Hanggi e Mateus Bellotto foram indicados pelo seu histórico de 
resultados expressivos, tanto nas categorias juvenis como na principal, e com análise técnico-tática 
positiva, constante e em clara evolução, nas últimas temporadas.  
 
Os atletas João Felipe Barbosa e Iasmim de Queiroz Freitas, já anteriormente indicados para 
eventos internacionais, ganharam uma nova chance de serem avaliados neste cenário devido ao 
ótimo desempenho apresentado em competições recentes, entregando não apenas resultados 
convincentes, mas condizentes com uma clara evolução técnica-tática. No caso de João Felipe conta 
ainda positivamente o fato de ser atleta do Juvenil A em 2022, com mais 3 anos nas categorias 
juvenis.  
 
Os atletas Pedro Henrique Namba e Luca Valentim surgem na lista de indicados como nomes que 
demonstraram visível evolução técnico-tática nos últimos eventos. Pedro Namba em nítida melhora 
nas últimas temporadas, que resultou em ótimos resultados, tanto no principal quanto no juvenil, 
condizentes com a percepção de desempenho da comissão técnica. Luca Valentim, retornando de 
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lesão em 2020, quando não competiu, ainda assim mostrou evolução dentro do cenário juvenil e 
teve uma ótima avaliação técnico-tática pela equipe técnica, sendo um dos destaques nesse quesito, 
apesar de não se refletir totalmente em resultados. A indicação do atleta para este evento serve 
também o propósito de preparação para os Jogos Sul Americanos da Juventude, para o qual 
também foi indicado. (vide item 2) 
 
O atleta Luis Guilherme entra na lista de indicados como nova promessa. Estreante na categoria 
Juvenil B em 2022, tem ainda longo caminho nas categorias de base, teve ótima avaliação técnico-
tática por parte da comissão, com resultados interessantes frente ao nível principal e juvenil geral, 
destacadamente na modalidade guiada. É uma indicação para avaliação mais assertiva do nível do 
atleta em cenário internacional e ganho de experiência.  
 
Para este evento não haverá abertura de vagas remanescentes, por já se tratar de uma equipe 
numerosa, que demandará bastante da equipe técnica.  
 
 
2. Jogos Sul Americanos da Juventude, Rosário-ARG | 28 de abril a 07 de maio  
 
Os Jogos Sul Americanos da Juventude é uma missão oficial do Comitê Olímpico do Brasil, que 
solicitou a ABEE indicação de nomes para participar do evento, que contará somente com provas na 
modalidade boulder, para atletas nascidos em 2004, 2005 e 2006, com cota máxima de 2 atletas 
por sexo.  
 
Estes pré-requisitos já limitaram bastante a escolha de nomes para este evento, que devido aos 
trâmites internos do COB junto ao comitê organizador do jogos teve de ser feita, em status de Lista 
Larga, ainda em dezembro. Os nomes elegíveis que a equipe técnica ABEE decidiu indicar para este 
evento, levando em consideração o limite de idade, o desempenho recente na modalidade boulder 
no cenário juvenil, somada às análises técnico-táticas positivas e as perspectivas de desempenho 
e/ou resultados alinhadas com as expectativas do COB, foram: 
 
 
a. Mariana Hanggi, nascida em 2006 (16 anos em 2022); 
b. João Felipe Barbosa, nascido em 2005 (17 anos em 2022); 
c. Luca Herrera Valentim, nascido em 2004 (18 anos em 2022). 
 
Estes nomes já haviam sido contatados anteriormente para trâmites iniciais de cadastro na Lista 
Larga e devem permanecer em prontidão para novas diligências em relação a emissão de novos 
documentos e/ou autorizações de viagem, até a completude do processo de credenciamento de 
atletas junto ao comitê organizador dos jogos, no dia 15/02/2022. 
 
Após completa a fase de credenciamento os atletas serão orientados pela ABEE quanto à logística 
de viagem, que será completamente coordenada pelo COB, incluindo custeio de viagem, 
acomodação e alimentação, assim como fornecimento de uniforme. O time será acompanhado pelo 
Chefe de Delegação Anderson Gouveia e possivelmente com o suporte de fisioterapeuta. 
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Permanecemos à disposição para dúvidas e maiores esclarecimentos. 
 

 
 

Raphael Nishimura 
Presidente ABEE 
 


