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São Paulo, 20 de abril de 2022 
 
CIRCULAR 05/2022 - SOBRE ATLETAS INDICADOS PARA REPRESENTAR O BRASIL NO 
CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE ESCALADA 2022 
 
Prezados associados e entidades vinculadas, 
 
Vimos por meio desta, informar sobre os atletas indicados para representar o país no Campeonato 
Mundial Juvenil de Escalada 2022, a ser realizado em Dallas nos Estados Unidos de 22 a 31 de 
agosto. 
 
1. Critérios de Indicação 
 
Para selecionar os atletas indicados para este evento, foram utilizados os critérios ABCD, já 
apresentados previamente nas circulares 12/2019 e 001/2020, que levam em conta:  
 
A. Ranking de Avaliação atualizado e projeção do mesmo até a data do evento;  
B. Avaliação dos membros do NATA (Núcleo de Apoio ao Treinador e ao Atleta) do desempenho 
esportivo nos eventos de avaliação, camp trainings e campeonatos;  
C. Informações referentes ao processo de treinamento e/ou lesão, quando houverem;  
D. Alinhamento das expectativas do desempenho do atleta, segundo avaliação e discussão da 
comissão técnica, com os objetivos da ABEE e investimento no desenvolvimento do atleta e/ou das 
bases e/ou da modalidade.  
 
Com a observação destes critérios, levando em consideração os custos totais previstos para a 
viagem e recursos disponíveis, a ABEE decidiu por enviar 5 (cinco) nomes para este evento.  
 
2. Atletas indicaddos 
 
a. Mariana Hanggi,Curitiba-PR | Categoria Juvenil A Feminino 
b. Laura Timo, Belo Horizonte-MG | Categoria Juvenil B Feminino 
c. João Felipe Barbosa, Resende-RJ | Categoria Juvenil A Masculino 
d. Mateus Bellotto, São Paulo-SP | Categoria Junior Masculino 
e. Pedro Henrique Namba, Goiânia-GO | Categoria Junior Masculino 
 
3.  Suporte ABEE e outras providências 
 
3.1. Todos os atletas indicados acima receberão suporte ABEE com custeio de inscrições, licenças, 
passagens aéreas, seguro-viagem, auxílio de despesas de viagem para custeio de acomodação, 
alimentação e deslocamento local.  
 
3.2. Não faz parte do suporte ABEE os custos com a retirada/renovação de passaporte e/ou visto 
de entrada no país. Estes são de total responsabilidade do(s) atleta(s) indicado(s).  
 



 

 

3.3. Os atletas indicados acima devem confirmar interesse por email para 
planejamento@abee.net.br até o dia
  
3.4. Todos os atletas indicados que confirmarem interesse devem apresentar passaporte com 
validade superior a 6 meses da data do retorno da viagem, visto de entrada nos EUA
de vacinação, com pelo menos 2 doses, até o dia 30 de maio de 2022, para providência
relacionadas à emissão de passagens, inscrições e organização geral da viagem.
 
3.5. Os atletas serão acompanhados por pelo menos 2 (dois) membros da Comissão Técnica ABEE 
durante todo o evento. 
 
3.6. As datas exatas de saída e retorno ao Brasil serão i
confirmação dos atletas e dos trâmites de emissão de passagens aéreas.
 
Permanecemos à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento que se faça necessário. 
 
 
Saudações,  
  
 
 
 
 
 
Janine Cardoso   
Diretoria de Planejamento Esportivo
 
 
 

  
 
 

3.3. Os atletas indicados acima devem confirmar interesse por email para 
jamento@abee.net.br até o dia 05 de maio de 2022. 

letas indicados que confirmarem interesse devem apresentar passaporte com 
validade superior a 6 meses da data do retorno da viagem, visto de entrada nos EUA
de vacinação, com pelo menos 2 doses, até o dia 30 de maio de 2022, para providência
relacionadas à emissão de passagens, inscrições e organização geral da viagem.

3.5. Os atletas serão acompanhados por pelo menos 2 (dois) membros da Comissão Técnica ABEE 

3.6. As datas exatas de saída e retorno ao Brasil serão informadas posteriormente após a 
confirmação dos atletas e dos trâmites de emissão de passagens aéreas. 

Permanecemos à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento que se faça necessário. 

   Raphael Nishimura 
Diretoria de Planejamento Esportivo   Presidente ABEE 
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letas indicados que confirmarem interesse devem apresentar passaporte com 
validade superior a 6 meses da data do retorno da viagem, visto de entrada nos EUA  e comprovante 
de vacinação, com pelo menos 2 doses, até o dia 30 de maio de 2022, para providências 
relacionadas à emissão de passagens, inscrições e organização geral da viagem.  

3.5. Os atletas serão acompanhados por pelo menos 2 (dois) membros da Comissão Técnica ABEE 

nformadas posteriormente após a 

Permanecemos à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento que se faça necessário.  


