São Paulo, 20 de dezembro de 2021

Informe Circular ABEE 26/2021 – Sobre projetos de apoio a atletas de baixa renda
indicados para participação em eventos nacionais com isenção de pagamento de
anuidade ABEE e inscrição em eventos e continuidade de isenção de anuidade para
atletas do paraclimbing em 2022.
Prezados associados,
A ABEE, desde sua fundação, apoia o projeto social do CEU - Centro de Escalada Urbana do
Rio de Janeiro – RJ com isenção de filiação e inscrição em eventos para atletas de baixa
renda indicados, assim como isenta atletas do paraclimbing de filiações.
Desde o ano de 2020, a ABEE concede suporte a atletas de baixa renda indicados por:
- ginásios membros com projetos sociais ativos nos últimos 2 anos ;
- entidades de cunho social com projetos sociais de ESCALADA ativos nos últimos 2 anos.
1. Sobre isenção de atletas de baixa renda em 2022
Para dar continuidade a esse projeto, a ABEE vem por meio desta circular abrir vagas para
que as entidades vinculadas à ABEE com projetos sociais ativos em seus espaços
indiquem:
- até3 atletas por entidade vinculada que possua projeto ativo com atletas Sub-20 de baixa
renda no último ano de 2021 (com comprovação);
Desta forma, ao indicar atletas para análise e isenção de filiações e inscrições, a entidade
deve atestar para o e-mail diretoria@abee.net.br através de seu representante legal ou
responsável por ele indicado até 30 de junho de 2022, que:
- o(s) atleta(s) indicado(s) participa(m) de treinamentos de escalada noúltimo ano e tem
nível para ser inscrito na categoria e evento de campeonato brasileiro adulto e/ou sub-20;
- que isenta o(s) atleta(s) totalmente de mensalidades ou qualquer tipo de taxa para
utilização de espaço de treinamento e/ou acompanhamento de serviço técnico;
- que o atleta está caracterizado como atleta de baixa renda, sem condições de custear
anuidade ABEE e inscrições em eventos esportivos do calendário nacional (não inclusos
eventos estaduais suportados pela ABEE e executados por entidades vinculadas).
Atletas indicados por técnicos de base participantes em projetos no ano de 2022 terão
prioridade para aprovação no programa de isenção, que concederá até 30 vagas no ano de
2022, uma vez que o atleta esteja encaixado nos critérios de atleta de baixa renda.
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A lista de atletas aprovados no ano vigente será divulgada e atualizada no site da ABEE até
30 de agosto de 2022, conforme aprovação de atletas, assim como os nomes das entidades
que os indiquem.
Os atletas aprovados neste programa de isenção para o ano de 2022 além de receberam
um cupom de isenção para realizarem suas inscrições e anuidades, terão ainda prioridade
de vaga para acomodação, caso a ABEE consiga parceria com prefeituras para
hospedagem em alojamento em eventos nacionais.
2. Sobre isenção de anuidade para atletas das categorias do paraclimbing em 2022
A ABEE continuará com a política de isentar atletas das categorias do paraclimbing em
2022, objetivando fomento da categoria no Brasil.
Para tanto, os atletas do paraclimbing interessados em participar de eventos devem enviar
email para diretoria@abee.net.br para renovarem ou realizarem suas filiações em 2022 –
os atletas receberão um cupom de isenção conforme manifestação de interesse.
Permanecemos à disposição para informações adicionais necessárias.

Raphael Nishimura
Presidente da ABEE
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