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São Paulo, 24 de junho de 2019 
INFORME CIRCULAR ABEE 06/2019  –  Sobre Atletas CONVOCADOS para SELEÇÃO nº 02 de 2019, Atletas 
INDICADOS para MUNDIAL ADULTO 2019 (em Agosto - Hachioji, Japão) e CHAMADO para atletas interessados em 
vagas remanescentes do MUNDIAL ADULTO 2019.  
 
Prezados Associados,  
 
Vimos por meio deste informar sobre:  

1)  Os Atletas convocados para Seleção nº 02 de 2019 (1 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019) 
respectivos benefícios básicos e Informações sobre solicitação de recursos extraordinários para atletas 
convocados; 
 

2) Os Atletas indicados pela Comissão e Diretoria Técnica da ABEE para o MUNDIAL ADULTO 2019, 
considerando 2 vagas com suporte de recursos da LAP (Lei Agnelo Piva) para cada categoria (masculino e 
feminino), seguindo critérios de indicação divulgados na circular 05/2019;  
 

3)  Chamado para Atletas brasileiros interessados em competir pelas 3 vagas remanescentes no Campeonato 
Mundial 2019, com recursos próprios.  

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

1) Conforme critérios vigentes para convocação de atletas da SELEÇÃO BRASILERA DE ESCALADA – detalhados 
nas circulares 02/2018 e 08/2018, reforçados na Circular 05/2019 – divulgamos neste item os Atletas 
CONVOCADOS para a SELEÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA nº 02 de 2019 (1 de julho de 2019 a 31 de 
dezembro de 2019), respectivos benefícios básicos e informações sobre solicitação de recursos 
extraordinários para atletas convocados: 
 

1.1: ATLETAS CONVOCADOS para a Seleção Brasileira nº 02 de 2019  
 
1.1.1: SELEÇÃO DE ESCALADA MASCULINA nº 02/2019: 
 

A) TIME A 
Felipe Ho Foganholo - SP 
César Augusto Grosso- SP (residente da Itália) 
Jean Lages Ouriques - MG 
 

B) TIME B 
Pedro Ferreira Nicoloso  - RS 
Pedro Avelar – MG 
 
 
1.1.2: SELEÇÃO DE ESCALADA FEMININA Nº 02/2019:  
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A) TIME A 
Thais Makino Shiraiwa - SP 
Camila Matiazi Macedo - PR 
Patrícia Antunes Silva - MG 
 

B) TIME B 
Bianca Castro – RJ (residente da Itália) 
Luana Riscado de Carvalho Pinto - RJ 
 
 
1.2: BENEFÍCIOS e DEVERES de atletas do Time A e Atletas do Time B 
 
1.2.1: Atletas do Time A da Seleção terão direito a:  
 

A) Suporte de Manutenção de Atletas no valor base de R$ 900,00 mensais – de julho a dezembro de 2019.  
B) Participação em Camp Trainings e Suporte Técnico de Equipe ABEE, com custeio via ABEE de despesas de 

hospedagem, passagem aérea e auxilio de despesas de viagem para os eventos que forem convocados. 
 

1.2.2: Atletas do Time B da Seleção terão direito a:  
 
      A) Participação de Camp Trainings e Suporte Técnico de Equipe ABEE, com custeio via ABEE de despesas de 
hospedagem, passagem aérea e auxilio de despesas de viagem para os eventos que forem convocados. 
 
1.2.3: Atletas do Time B que fazem parte de categorias SUB-19 (Juvenil B, A ou Júnior) terão direito, além dos 
benefícios listados no item 1.2.2, a valor MENSAL de MANUTENÇÃO DE ATLETAS de R$ 600,00 mensais, de julho a 
dezembro de 2019.  
 
1.2.4: Atletas do Time A e B da Seleção 02/2019 que continuem correndo etapas da Copa do Mundo 2019, com 
chances de pontuar na modalidade Combinada buscando classificação para o Campeonato Internacional em 
Toulouse -FR – evento seletivo para as Olimpíadas 2020 -  receberão o valor mensal de R$ 1.849,00 de MANUTENÇÃO 
DE ATLETAS (ao invés de R$ 900,00), de julho a dezembro de 2019.  
 
1.2.5: Atletas do Time A e B da Seleção 02/2019 deverão assinar contrato com ABEE para recebimento dos benefícios. 
 
1.2.6: Atletas que tenham 3 ou mais advertências da ABEE no ano de 2019 terão todos os benefícios suspensos.  
 
1.3: Solicitação de Recursos Extraordinários para Atletas do Time A e B da Seleção 02/2019 e projetos de 
participação em Copas do Mundo 2019:  
 
Os atletas listados no item 1.1 desta Circular – atletas convocados da Seleção 02/2019, poderão apresentar projetos 
de participação em etapas da Copa do Mundo 2019 que ocorrem de julho a novembro de 2019, visando preparação 
técnica e treinamento específico para os Campeonatos Pan-americanos 2019 e 2020, solicitando suporte financeiro 
para custeio de hospedagem, deslocamento (passagens ou despesas gerais relacionadas a deslocamentos locais) e 
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auxílio viagem. Tal requerimento deve ser apresentado à diretoria da ABEE – diretoria@abee.net.br, com 
detalhamento das etapas requeridas e custos estimados.  
A aprovação será votada pela Equipe Técnica e Diretoria Técnica da ABEE, com resposta em até 10 dias úteis após a 
data de solicitação por e-mail.  
 
1.3.1: Atletas da Seleção terão prioridade para serem inscritos em etapas da Copa do Mundo 2019 que não façam 
parte do plano de ação ABEE (custeando as próprias despesas da etapa), mediante solicitação de interesse por e- 
mail à diretoria da ABEE.   
 

2)  INDICAÇÃO DE ATLETAS PARA MUNDIAL ADULTO 2019:  
Conforme Critérios de Indicação para Eventos internacionais, divulgados na Circular 05/2019, 
considerando 2 vagas com suporte financeiro da ABEE (item 1.2 da Circular:  ½ (50%) dos atletas serão 
indicados por critérios matemáticos, conforme Ranking de Avaliação, e ½ (50%) dos atletas serão  indicados 
por decisão técnica decorrente da avaliação estratégica da equipe técnica da ABEE),  os atletas indicados 
pela ABEE para participação no CAMPEONATO MUNDIAL ADULTO 2019 (Hachiohi – Japão / 11 a 21 de 
Agosto de 2019), na modalidade COMBINADA (boulder, velocidade e dificuldade), com custeio pela  ABEE 
de passagens aéreas, hospedagem, auxílio de despesas de viagem, licenças internacionais e inscrições são:   

 
2.1: Atletas da Categoria MASCULINO:  FELIPE HO FOGANHOLO (SP) e CESAR AUGUSTO GROSSO (SP - residente da 
Itália). 
 
2.2: Atletas da Categoria FEMININO: THAIS MAKINO SHIRAIWA (SP) e BIANCA CASTRO (RJ - residente da Itália).  
 
Os atletas acima indicados no item 2 (2.1 e 2.2 desta circular) devem CONFIRMAR INTERESSE E DISPONIBILIDADE 
em participação no MUNDIAL 2019 com viagem do dia 5 de agosto de 2019 (ida) ao dia 22 de agosto de 2019  (volta), 
via e-mail ATÉ O DIA 26 DE JUNHO DE 2019 para diretoria@abee.net.br, para  emissão de passagens, reserva de 
hotel, realização de inscrições e providências de vistos para o Japão de forma adequada.  
 
3) Chamado para Atletas brasileiros interessados em competir pelas demais vagas (3 vagas remanescentes) no 

Campeonato Mundial 2019, com recursos próprios: Atletas brasileiros INTERESSADOS em competir em uma das 
3 vagas restantes no Campeonato Mundial Adulto (Japão- 11 a 21 de agosto de 2019) com recursos próprios, 
DEVEM ENVIAR E-MAIL PARA DIRETORIA DA ABEE ATÉ O DIA 27 DE JUNHO DE 2019, até às 18 h, listando as 
modalidades de interesse: COMBINADA, BOULDER, VELOCIDADE e DIFICULDADE. Os atletas interessados 
poderão manifestar interesse por qualquer modalidade, COMBINADA ou individual, no entanto o aceite do 
pedido de inscrição, assim como as modalidades autorizadas ou não, ficam a cargo da equipe técnica ABEE.  
 
Uma vez listados os interessados, a ABEE avaliará a inscrição dos mesmos em 1 dia útil, visando inscrição até o 
dia 29 de junho (data limite para inscrição no mundial).  
 

Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.  
Saudações,  
Comissão Técnica e Diretoria ABEE 
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