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São Paulo, 04 de abril de 2022 
 
CIRCULAR 04/2022 - SOBRE ATLETAS BRASILEIROS INDICADOS PARA PARTICIPAR DE ETAPAS 
DA COPA DO MUNDO DE ESCALADA 2022 E CAMP TRAININGS NO EXTERIOR 
 
Prezados associados e entidades vinculadas,  
 
Vimos por meio desta circular,  informar sobre os atletas brasileiros indicados para participar de 
temporada de eventos internacionais, incluindo Copas do Mundo e treinamentos com técnico de 
nível internacional na Eslovênia. A temporada e os atletas indicados se inserem no planejamento 
esportivo ABEE 2021-2024, que visa preparação para os Jogos Pan Americanos 2023, evento 
classificatório para os Jogos Olímpicos 2024.  
 
 
1. INDICADOS 
 
Os atletas indicados para participar desta temporada de competições e treinamentos, com datas e 
eventos previstos descritos no item 2 e suportes da ABEE discriminados no item 3, são: 
 

 Felipe Ho Foganholo - atleta da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva 2022, 1º do Ranking 
Brasileiro nas modalidades Boulder, Guiada e Combinado (Boulder + Guiada); 

 Bianca de Magalhães Castro - atleta da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva 2022, 1º 
do Ranking Brasileiro de Guiada e 2º no Ranking Combinado (Boulder + Guiada); 

 Mariana Hanggi - atleta da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva 2022, 2ª do Ranking 
Brasileiro de Guiada, 3ª do Ranking Combinado (Boulder + Guiada), campeã Sul Americana 
Juvenil de Boulder em 2022; 

 Pedro Avelar - atleta da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva 2022, 2º do Ranking 
Brasileiro de Guiada e Combinado (Boulder + Guiada); 

 Rodrigo Hanada - atleta da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva 2022, 2º no Ranking 
Brasileiro de Boulder e 3º no Ranking Combinado (Boulder + Guiada); 

 Mateus Bellotto - atleta destaque Sub-20, 7º no Ranking Combinado (Boulder + Guiada), 
campeão Sul Americano Juvenil de Guiada em 2022. 

 
Ressaltamos que a atleta da Seleção Brasileira, Laura Timo, não participará nesta temporada do 
circuito da Copa do Mundo por ainda não ter a idade mínima exigida pela Federação Internacional 
de Escalada Esportiva - IFSC para eventos da categoria principal (16 anos completos no ano da 
competição). A atleta completará 15 anos em 2022.  
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2. PROGRAMAÇÃO PREVISTA 
  
 
Toda a temporada, para fins de execução, foi dividida em 3 fases diferentes - Fase 1: Primeira 
temporada na Europa; Fase 2: Temporada nos EUA; e Fase 3: Segunda Temporada na Europa. A 
descrição mais detalhada da programação e calendário resumido estão abaixo. 
 
Os atletas do masculino indicados, residentes no Brasil - Felipe Ho, Pedro Avelar, Rodrigo Hanada e 
Mateus Bellotto - embarcam com destino à Europa no dia 05 de abril, acompanhados do 
coordenador de Alto Rendimento Arthur Gáspari. Se juntará a eles, vinda da Itália, a atleta Bianca 
Castro. Os 5 atletas participarão da primeira etapa da Copa do Mundo de Meiringen, na Suiça, de 
08 a 10 de abril, modalidade Boulder. De lá, o time se deslocará para a Eslovênia, onde participarão 
de Training Camp com o técnico Roman Krajnik, de 12 de abril a 03 de maio. 
 
No dia 03 de maio, os 4 atletas do masculino viajarão para os EUA, onde ficarão em preparação na 
cidade de Salt Lake City até o dia 19 de maio, para participar das 2 etapas do Copa do Mundo na 
cidade: de 20 a 22 de maio, e de 27 a 29 de maio. Os atletas da seleção brasileira indicados 
participarão em ambas as etapas apenas da modalidade Boulder. A atleta Bianca Castro não 
participará destas etapas devido a plano estratégico individual e compromisso com o Programa 
Atletas de Alto Rendimento (PAAR), das Forças Armadas. 
 
No dia 30 de Maio, a previsão é de que os atletas retornem para a Europa, onde devem permanecer 
em treinamento na cidade de Innsbruck, na Áustria, até a etapa da Copa do Mundo de Boulder de 
Brixen, na Itália, de 10 a 12 de junho, com previsão da atleta Bianca Castro se juntar ao time neste 
evento também.  
 
Após o evento em Brixen, os atletas retornaram à cidade de Innsbruck, na Áustria, 
onde  permanecerão em treinamento até a data da etapa da Copa do Mundo na própria cidade, 
entre os dias 22 e 26 de junho,  provas de Boulder e Guiada.  
 
A atleta Mariana Hanggi tem previsão de embarque para a  Europa acompanhada do Team 
Manager Anderson Gouveia no dia 27 de junho. A atleta irá participar da etapa da Copa do Mundo 
em Villars, na Suiça, de 30 de junho a 3 de julho, na modalidade guiada. Os demais atletas da 
seleção estão com planejamento em aberto sobre participar desta etapa ou realizar uma semana 
de descanso estratégico. Todos os atletas participarão, ainda, da Copa do Mundo de Chamonix, de 8 
a 10 de Julho, na modalidade Guiada. No dia 11 de Julho, a atleta Mariana Hanggi retorna ao Brasil.  
 
Fechando a temporada, os 4 atletas do masculino e a atleta Bianca Castro estão previstos para 
participar da etapa da Copa do Mundo de Briançon, 22 a 24 de julho, também na modalidade 
Guiada. O time masculino está previsto para retornar ao Brasil após esta última etapa em julho.  
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Resumo da programação prevista: 
 
Fase 01 
 
05 de abril - Embarque para a Europa | Felipe Ho, Pedro Avelar, Rodrigo Hanada e Mateus Bellotto; 
8 a 10 de abril – Participação da Copa do Mundo de Meiringen (B) | Felipe Ho, Pedro Avelar, Rodrigo 
Hanada, Mateus Bellotto e Bianca Castro; 
12 de abril a 03 de maio - Camp Training com o treinador da eslovênia Roman Krajnik; 
 
 Fase 02 
 
03 de maio - Embarque para os EUA | Felipe Ho, Pedro Avelar, Rodrigo Hanada e Mateus Bellotto; 
04 a 19 de maio - Treinamento em Salt Lake City | Felipe Ho, Pedro Avelar, Rodrigo Hanada e Mateus 
Bellotto; 
20 a 22 de maio - Participação da Copa do Mundo de Salt Lake City (B) | Felipe Ho, Pedro Avelar, 
Rodrigo Hanada e Mateus Bellotto; 
27 a 29 de maio - Participação da Copa do Mundo de Salt Lake City (B) | Felipe Ho, Pedro Avelar, 
Rodrigo Hanada e Mateus Bellotto; 
 
Fase 03  
 
31 de maio - Retorno para a europa |  Felipe Ho, Pedro Avelar, Rodrigo Hanada e Mateus Bellotto; 
01 a 09 de junho - Preparação em Innsbruck | Felipe Ho, Pedro Avelar, Rodrigo Hanada, Mateus 
Bellotto e Bianca Castro; 
10 a 12 de junho - Participação na Copa do Mundo de Brixen (B), Itália | Felipe Ho, Pedro Avelar, 
Rodrigo Hanada e Mateus Bellotto; 
22 a 26 de junho - Participação na Copa do Mundo de Innsbruck (B, G), Áustria | Felipe Ho  (B/G), 
Pedro Avelar  (B/G), Rodrigo Hanada  (B/G), Mateus Bellotto (B/G) e Bianca Castro (apenas Guiada); 
27 de Junho - Embarque para a Europa da atleta Mariana Hanggi; 
30 de junho a 03 de julho - Participação na Copa do Mundo de Villars (G), Suíça | Mariana Hanggi 
(confirmada), Felipe Ho (a confirmar), Pedro Avelar (a confirmar), Rodrigo Hanada (a confirmar), 
Mateus Bellotto (a confirmar), Bianca Castro (a confirmar) 
08 a 10 de julho - Participação na Copa do Mundo de Chamonix (G), França | Felipe Ho, Pedro Avelar, 
Rodrigo Hanada, Mateus Bellotto, Bianca Castro e Mariana Hanggi; 
11 de Julho - Retorno ao Brasil da atleta Mariana Hanggi; 
22 a 24 de julho - Participação na Copa do Mundo de Briançon (G), França | Felipe Ho, Pedro Avelar, 
Rodrigo Hanada, Mateus Bellotto e Bianca Castro; 
26 de julho - Retorno ao Brasil do time masculino. 
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3. SUPORTE ABEE  
 

Toda a temporada de Copas do Mundo nos EUA e Europa, envolve vários atletas, com períodos de 
viagem diferentes, participação em eventos diferentes e com níveis de suporte diferentes 
dependendo de cada fase do projeto e participação de atletas confirmada ou pré-confirmada. 
Abaixo estão descritos os suportes financeiros aos quais os atletas terão direito  em cada fase, 
conforme respectivas participações: 
 
3.1. Felipe Ho Foganholo: Passagem aérea Brasil/Europa, passagens aéreas Europa/ Estados 
Unidos/Europa, passagem aérea Europa/Brasil; seguro viagem para todo o período de viagem; 
suporte para traslado, hospedagem,  alimentação, despesas locais e de viagem durante o período 
previsto de 05 de abril  a 26 de Julho; inscrições; licença internacional. 

 Valor de Auxílio-Viagem por dia na Fase 1  - R$ 427,00 x 29 dias  
 Valor de Auxílio-Viagem por dia na Fase 2 - R$ 400,00 x 27 dias  
 Valor de Auxílio-Viagem por dia na Fase 3: R$ 400,00 x até 57 dias  

 
3.2. Pedro Avelar: Passagem aérea Brasil/Europa, passagens aéreas Europa/ Estados 
Unidos/Europa, passagem aérea Europa/Brasil; seguro viagem para todo o período de viagem; 
suporte para traslado, hospedagem,  alimentação, despesas locais e de viagem durante o período 
previsto de 05 de abril  a 26 de Julho; inscrições; licença internacional. 

 Valor de Auxílio-Viagem por dia na Fase 1  - R$ 427,00 x 29 dias  
 Valor de Auxílio-Viagem por dia na Fase 2 - R$ 400,00 x 27 dias  
 Valor de Auxílio-Viagem por dia na Fase 3: R$ 400,00 x até 57 dias  

 
3.3. Bianca Castro: Suporte para traslado, hospedagem, alimentação, despesas locais e de viagem 
durante o período relacionado a eventos na Fase 1 e Fase 3: 

 Valor de Auxílio-Viagem por dia na Fase 1  - R$ 479,00 x 26 dias  
 Valor de Auxílio-Viagem por dia na Fase 3: R $400,00 x dias relacionados a  eventos que 

confirmar participação (tal confirmação deve ser feita em até 30 dias prévios à data inicial 
de cada evento internacional previsto no calendário da ABEE).  

 
3.4. Rodrigo Hanada: Passagem aérea Brasil/Europa, passagens aéreas Europa/ Estados 
Unidos/Europa, passagem aérea Europa/Brasil; seguro viagem para todo o período de viagem; 
seguro viagem para todo o período de viagem; suporte para traslado, hospedagem,  alimentação, 
despesas locais e de viagem durante a fase 3 -  previsto de 31 de Maio a 26 de Julho; inscrições; 
licença internacional. 

 Valor de Auxílio-Viagem por dia na Fase 3: R$ 400,00 x até 57 dias  
 
3.5. Mateus Bellotto: Passagem aérea Brasil/Europa, passagens aéreas Europa/ Estados 
Unidos/Europa, passagem aérea Europa/Brasil; seguro viagem para todo o período de viagem; 
seguro viagem para todo o período de viagem; suporte para traslado, hospedagem,  alimentação, 
despesas locais e de viagem durante a fase 3 -  previsto de 31 de Maio a 26 de Julho; inscrições; 
licença internacional. 

 Valor de Auxílio-Viagem por dia na Fase 3: R$ 400,00 x até 57 dias  



 

 

 
3.6. Mariana Hanggi: Passagens aéreas Brasil/Europa/Brasil; Seguro viagem para todo o período 
de viagem; suporte para traslado, hospedagem,
o período previsto de 27 de Junho a 11 de Julho; inscrições; licença internacional.

 Valor de Auxílio-Viagem por dia: R$ 400,00 x 16 dias
  
 
Todos os atletas previstos com embarque do Brasil que irão participar de etapas nos EUA, já estão 
com os pré-requisitos sanitários atendidos, passaportes em dia e vistos para o EUA emitidos.
 
Permanecemos à disposição para qua
 
 
Saudações, 
 
 
 
 
 
Janine Cardoso   
Diretoria de Planejamento Esportivo
 
 
 

  
 
 

Passagens aéreas Brasil/Europa/Brasil; Seguro viagem para todo o período 
suporte para traslado, hospedagem,  alimentação, despesas locais e de viagem durante 

o período previsto de 27 de Junho a 11 de Julho; inscrições; licença internacional.
Viagem por dia: R$ 400,00 x 16 dias  

m embarque do Brasil que irão participar de etapas nos EUA, já estão 
requisitos sanitários atendidos, passaportes em dia e vistos para o EUA emitidos.

disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos que se façam necessári

   Raphael Nishimura 
Diretoria de Planejamento Esportivo   Presidente ABEE 
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