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São Paulo, 08 de agosto de 2022 
 
CIRCULAR 06/2022 - SOBRE DELEGAÇÃO BRASILEIRA NO CAMPEONATO MUNDIAL DE 
ESCALADA JUVENIL 2022  
 
Prezados associados e entidades vinculadas, 
 
Vimos por meio desta, informar sobre a delegação brasileira - atletas e comissão técnica - que irá 
representar o Brasil no Campeonato Mundial Juvenil de Escalada 2022, a ser realizado em Dallas 
nos Estados Unidos de 22 a 31 de agosto. 
 
 
1. ATLETAS PARTICIPANTES: 
 
1.1. Atletas residentes no Brasil, pré-selecionados na circular 05/2022, com suporte ABEE de 
equipe técnica, passagens aéreas, seguro-viagem, hospedagem, auxílio viagem para alimentação 
durante o evento, deslocamento local, inscrições, licença internacional, e respectivas provas: 
 

a. Laura Timo - categoria Juvenil B Feminino, Boulder e Guiada; 
b. Mariana Hanggi - categoria Juvenil A Feminino, Guiada; 
c. João Felipe Barbosa - categoria Juvenil A Masculino, Boulder e Guiada; 
d. Mateus Bellotto - categoria Junior Masculino, Boulder e Guiada; 
e. Pedro Namba de Araújo - categoria Junior Masculino, Boulder e Guiada. 

 
1.2. Atleta residente nos EUA, com participação aprovada mediante análise de resultados 
internacionais (USA Climbing Nationals, Divisionals and Regionals), com uso de recursos próprios 
para despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação, e apoio ABEE - equipe técnica 
durante o evento e custeio de inscrição e licença internacional, e respectivas provas: 
 

a. André Macedo - categoria Juvenil A Masculino, Boulder e Guiada. 
 
2. EQUIPE TÉCNICA PARTICIPANTE: 
 
2.1. Janine Cardoso – Chefe de equipe (responsável por scout, revisão de resultados e apelações 
se necessário, filmagens técnicas, direção e acompanhamento de equipe quanto a logística de 
refeições e deslocamento para/de evento mundial, acompanhamento integral de atletas do time 
masculino e feminino em conjunto com coordenador técnico de desenvolvimento esportivo 
durante toda a viagem, incluindo treinamentos conjuntos, direcionamento de atuação de 
fisioterapeuta durante o evento e nos dias de recuperação conforme escala, participação de 
briefing online e 1 briefing/credenciamento de atletas de Boulder e Guiada).  
 
2.2. Anderson Gouveia – Técnico chefe responsável (Responsável por scout conforme  revisão de 
resultados e apelações se necessário – alinhamento de escala a ser feito com chefe de equipe,   
filmagens técnicas adicionais, acompanhamento de atletas durante refeições,  responsável por 
deslocamento para/de evento, acompanhamento integral de atletas do time masculino e feminino 
em conjunto com chefe de equipe, acompanhamento técnico específico de treinamento de todos os 
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atletas entre prova de Boulder e Guiada, análise de  supervisão de atletas sobre horários a 
cumprir em escala de fisioterapia durante o evento e nos dias de recuperação conforme escala).  
 
2.3. Mariana Diz – fisioterapeuta atuante para atendimento de 5 atletas pré-selecionados pela 
comissão técnica com escala de atendimento nos dias 21/08, 22/08, 23/08,24/08, 25/08, 
26/08,28/08, 29/08,30/08/31/08. (Dia off 27/08). Atuação durante todo o evento no isolamento 
quando tiver atletas isolados ou fora, e atendimento sob demanda após cada participação 
conforme escala a ser apresentada pela profissional. 
 
Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 
 
Atenciosamente 
 

 

____________________ 
Raphael Nishimura 
Presidente ABEE 

 
 


