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25 de fevereiro de 2019   
INFORME CIRCULAR 03/2019 - Sobre suporte extra de MANUTENÇÃO DE ATLETAS VISANDO 
PONTUAÇÃO NO CIRCUITO DA COPA DO MUNDO OVERALL 2019 e CLASSIFICAÇÃO NACIONAL 
PARA TOLOUSE 2019  
  
Prezados atletas,    
Vimos por meio deste informar a possibilidade de pleitear junto ao Comitê Olímpico Brasileiro – COB, 
aumento de suporte mensal de MANUTENÇÃO DE ATLETAS para atletas da seleção nacional do time 
A.  
 O aumento de suporte tem como objetivo direto a tentativa de classificação brasileira para TOULOUSE 
- evento seletivo para TOKYO 2020, para aqueles que tenham interesse em aplicar auxílio de 
Manutenção de Atletas nas etapas oficiais da COPA DO MUNDO 2019, buscando ranqueamento no 
overall entre os 20 primeiros colocados.    
  
Relembramos que, a priori, não temos etapas da COPA DO MUNDO aprovadas neste ano de 2019 no 
nosso Calendário de eventos com recursos oriundos da LAP (Lei Agnelo Piva).  Sendo assim, a forma 
de suporte no momento para viabilizar algum tipo de apoio para tais etapas da COPA DO MUNDO será 
via aumento do valor mensal de MANUTENÇÃO DE ATLETAS para atletas do time A.    
  
Para isso, o teto mensal possível no momento para de manutenção de atletas é R$ 1.849,00 (até então, 
temos aprovado R$ 900,00 para atletas do time A).   
  
Logo, o atleta do TIME A que apresentar um plano estratégico incluindo etapas da Copa do Mundo no 
ano de 2019 visando classificação para Tolouse, com aprovação da Comissão Técnica -  que baseará 
sua análise em resultados internacionais do atleta em 2018 e/ou avaliações em 2019 -, poderá ter um 
aumento mensal de R$ 949,00 por mês.  
Este aumento poderá ser aprovado para os meses de março a maio de 2019 (um trimestre),  podendo  
ser  mantido no valor teto nos meses seguintes - conforme resultados do atleta nas etapas da Copa do 
Mundo corridas até maio de 2019 e análise de possibilidades de classificação para TOLOUSE com 
novas participações no circuito da COPA DO MUNDO.   
  
Ressaltamos que esse aumento em MANUTENÇÃO DE ATLETAS estará, no caso de aprovação, 
inteiramente condicionado a participações dos atletas em etapas do Copa do Mundo, visando 
pontuação no RANKING COMBINADO DA COPA DO MUNDO 2019, e para tanto, o atleta deve 
apresentar um plano de ação para ser avaliado pela Diretoria e Comissão Técnica da ABEE.   
 Conforme análise técnico-estratégica da Diretoria e Comissão Técnica da ABEE, poderão ser 
aprovados até 2 atletas de todo time A da ABEE, no geral (independente de gênero).    
  
Desta forma, atletas do time A que tenham interesse neste suporte devem apresentar suas propostas 
até o dia 10 de março de 2019 para diretoria@abee.net,br.  
  
Saudações,  Diretoria e Comissão Técnica da ABEE 


