São Paulo 24 de fevereiro de 2022
CIRCULAR 002/2022 - SOBRE ATLETAS INSCRITOS PARA REPRESENTAR O BRASIL NO
CAMPEONATO SUL AMERICANO DE ESCALADA JUVENIL
Prezados associados e entidades vinculadas,
Vimos por meio desta confirmar os nomes dos atletas juvenis inscritos no Campeonato Sul
Americano Juvenil, evento que acontecerá em Santiago no Chile entre 07 e 13 de março, os
quais irão representar o Brasil na competição, com total suporte ABEE.
Os nomes convocados e, após todos os trâmites de permissões e documentação para
entrada no Chile cumpridos dentro dos prazos estipulados, devidamente inscritos na
competição junto à Federação de Andinismo do Chile (FEACH), com suas respectivas
categorias e provas são:







Laura Farhat de Araujo Fraga Timo - Juvenil B Feminino, Bouder e Guiada;
Mariana Hanggi Correia - Juvenil A Feminino, Boulder e Guiada;
João Felipe Barbosa - Juvenil A Masculino, Boulder e Guiada;
Luca Herrera Valentim - Junior Masculno, Boulder e Guiada;
Mateus Rodrigues Bellotto - Junior Masculino, Boulder e Guiada;
Iasmim de Queiroz Freitas - Junior Feminino, Boulder e Guiada.

Todos os atletas devem respeitar as determinações de segurança sanitária em trânsito e
no país sede, assim como seguir as determinações do Código de Conduta e Ética e o termo
de viagem que será enviado aos Atletas ou respectivos responsáveis até 3/3/2022.
Os atletas estarão sob a responsabilidade da equipe técnica e de comunicação formada
por:





Anderson Gouveia, Chefe de Delegação;
Arthur Gaspari, Técnico;
Marcela Fiuza, Fisioterapeuta;
Neudson Aquino, Comunicação e Auxiliar Técnico

Por fim, cabe salientar que a lista larga original de participação do evento, divulgada na
circular 027/2021 de 23 de dezembro de 2021, contava com 8 atletas escalados. Contudo,
devido ao não cumprimento em tempo hábil dos trâmites de viagem para o Chile, que
incluem, entre outras coisas, esquema vacinal completo, com o esquema vacinal validado
previamente pelo governo chileno através de aplicação online, dois atletas foram retirados
da lista final de participação.
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Permanecemos à disposição para qualquer dúvida e esclarecime
esclarecimentos
ntos que se façam
necessários.
Saudações,

Janine Cardoso
Diretoria de Planejamento Esportivo

Raphael Nishimura
Presidente ABEE
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