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São Paulo, 25 de setembro de 2019 
 
Informe Circular 10/2019: Sobre atletas Juvenis e Júnior convocados para participação do  
CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL E JÚNIOR DE ESCALADA ESPORTIVA 2019 com suporte da ABEE 
 
 
Prezados Associados,  
 
Vimos por meio deste informar a aprovação de suporte dos atletas abaixo listados para participação do 
Campeonato Pan-Americano Juvenil e Júnior de Escalada Esportiva 2019 - evento que ocorre de 11 a 15 de 
novembro de 2019 na cidade de Ibarra, Equador.  
 
O projeto objetiva a participação de 8 atletas brasileiros de destaque nas categorias de base – juvenil C, B, 
A e Júnior de Escalada Esportiva (atletas entre 12 e 19 anos) para participação em evento de máxima 
importância no continente Pan-Americano, visando desenvolvimento de nossas bases e pontuação nos 
respectivos rankings de cada categoria no cenário Pan-Americano na prova COMBINADA (formato olímpico 
2020 que analisa performance nas 3 provas combinadas – Boulder, Dificuldade e Velocidade).  
 
As datas estimadas de viagem para participação no evento são:  
- ida dia 7 de novembro de 2019, com retorno no dia seguinte ao término do evento – 16 de novembro de 
2019.  
 
O projeto aprovado junto ao Comitê Olímpico do Brasil conta com acompanhamento de 2 membros 
técnicos da ABEE – Sr. Anderson Gouveia – coordenador de bases da ABEE - e André Berezóski Neto – 
analista técnico da ABEE - e 8 atletas das categorias sub-19, com suporte de:  
- passagens aéreas; 
- suporte para outras despesas de viagem (para custeio de hospedagem, inscrições no evento, 
deslocamento local e alimentação local para ara os atletas e equipe técnica).  
 
Os atletas vinculados à ABEE convocados nesta Circular foram selecionados pela comissão técnica ABEE 
baseando-se em resultados de destaque e a perspectivas de um bom desenvolvimento esportivo visando 
a escalada olímpica brasileira. Critérios considerados: 
 

1. 1º colocado no Ranking Brasileiro de Boulder 2019 - Júnior, Juvenil A e B, considerando a 
participação de 6 ou mais atletas no ranking da prova (Pedro Avelar, Mateus Bellotto, João Felipe 
Barbosa e Mariana Hanggi) 

2. Atleta da categoria juvenil C (Infantil A no Brasil) até 2020, com colocação até o 5º lugar no ranking 
brasileiro de Boulder Juvenil B 2019 (categoria superior) com análise técnica positiva e resultados 
satisfatórios - (Laura Timo) 

3. Atleta juvenil B, A ou júnior posicionado entre os 10 primeiros atletas no ranking de avaliação ABEE 
(Categoria PRINCIPAL) vigente na presente data – (Pedro Avelar e Samuel Carlos) 
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4. Atleta Juvenil B, A ou júnior que obteve 1º lugar em evento da categoria PRINCIPAL em modalidade 
isolada em 2019 - (Lucca Macedo em Velocidade) 

5. 1º lugar no ranking brasileiro Combinado Juvenil B 2018 (categoria de extrema base conforme 
categorias IFSC) - (Iasmin Freitas e Mateus Belotto) 

 
 

 
Modalidade: ESCALADA ESPORTIVA COMBINADA (BOULDER + DIFICULDADE + VELOCIDADE) 
Projeto: Campeonato Pan-americano Juvenil e Júnior de Escalada Esportiva 2019 - Ibarra, Equador. 
Data do evento: De 11 a 15 de novembro de 2019  
Período de viagem: De 7 a 16 de novembro de 2019 
Local: cidade de Ibarra/ Equador.   
 
Justificativa: Este projeto é importante para melhorar a preparação técnica específica de atletas de base, 
através da participação de 8 atletas de destaque no RANKING BRASILEIRO JUVENIL A,B,C e JÚNIOR (atletas 
de 12 a 19 anos) em eventos nacionais nos anos de 2018 e 2019, visando participação e ranqueamento no 
Pan 2019 juvenil e júnior - categorias de base (masculino e feminino).  
O Campeonato Pan-Americano de Escalada Esportiva Juvenil e Júnior ocorre a cada 2 anos e é administrado 
pelo PAC – Conselho Pan-americano de Escalada, órgão ao qual a ABEE é membro no ano de 2019.  
 
Os atletas abaixo listados devem participar das 3 modalidades – Boulder, Dificuldade e Velocidade no Pan-
Americano 2019.  
 
EQUIPE: Este projeto irá suportar 8 atletas sub-19 indicados e 2 membros técnicos da equipe ABEE com as 
seguintes Naturezas de Despesas:  
 
- Outras Despesas de viagens:  US 60,00 por dia (10 dias de viagem) para cada participante (cálculo baseado 
em cotação de dólar a 4,10) - Valor calculado para cobertura de hospedagem, deslocamento local, 
alimentação, inscrições e quaisquer despesas pessoais relacionadas ao evento durante 10 dias (7 a 16 de 
novembro de 2019).  
 
- Passagens aéreas de ida e volta para Quito, Equador a serem emitidas pela ABEE 
 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Para recebimento do auxílio de despesas de viagem (a ser transferido 4 a 5 
dias antes da data de viagem), o atleta deve apresentar conta bancária em seu nome até o dia 25 de outubro 
de 2019, assim como ter contrato assinado (por responsável legal) até o dia 15 de outubro de 2019 (a ser 
enviado pela diretoria administrativa da ABEE ao responsável legal do atleta), além de necessidade de 
apresentação de carta que autoriza o atleta a viajar desacompanhado dos pais e/ou responsável legal, 
acompanhado dos membros técnicos da ABEE.  
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- ATLETAS INDICADOS e CURRÍCULOS RESUMIDOS:  
 
1) Mateus Bellotto (SP/SP), 16 anos:   campeão nacional 2019 JUVENIL A (16 e 17 anos) masculino de 
boulder e campeão nacional 2018 do ranking combinado JUVENIL B (14 e 15 anos) masculino. 
2) João Felipe Barbosa (Resende/ RJ), 14 anos: campeão nacional 2019 JUVENIL B (14 e 15 anos) masculino 
da prova de Boulder e 3º Lugar no Nacional 2018 JUVENIL B (14 e 15 anos) masculino, quando o atleta ainda 
tinha 13 anos (subiu de categoria na etapa nacional juvenil). 
3) Mariana Hanngi (Curitiba/PR), 12 anos: campeã nacional 2019 JUVENIL B (14 e 15 anos) de Boulder 
feminino e campeã nacional 2018 JUVENIL B de dificuldade e velocidade (subiu da categoria JUVENIL C para 
JUVENIL B em 2018 e 2019 em todos os nacionais juvenis, vencendo na  categoria acima). É considerada 
uma das atletas promessas em escalada esportiva no cenário nacional.  Participação no Pan deve ser na 
Categoria JUVENIL C feminino (12 e 13 anos). 
4) Pedro Avelar (BH/MG), 18 anos: campeão nacional 2019 JUNIOR (18 e 19 anos) masculino da prova de 
boulder, campeão do ranking combinado 2018  JÚNIOR (18 e 19 anos) masculino,  membro da seleção 
nacional principal adulto desde 2018 e 5º no Ranking de Avaliação ABEE atual (categoria principal).  
 5) Laura Timo (BH/MG), 12 anos: atleta JUVENIL C (12 e 13 anos), 4ª melhor colocada no Campeonato 
Nacional Juvenil B  (14 e 15 anos) de Boulder 2019 (assim como a Mariana Hanngi também compete na 
categoria JUVENIL B no Brasil, em categoria acima). Atleta indicada pela Comissão Técnica ABEE para 
participação na categoria JUVENIL C (12 e 13 anos), no Pan-americano 2019 visando aquisição de vivência 
técnica específica, por ser a mais nova atleta indicada e de destaque nacional no feminino sub-20.  
6) Samuel Carlos (São Bento do Sapucaí – SP), 17 anos:  2º colocado no Ranking NACIONAL combinado 
JUVENIL A (16 e 17 anos) 2018, campeão de boulder JUVENIIL A 2018 , melhor atleta da categoria JUVENIL 
A no ranking nacional combinado 2019 - categoria principal (adulto) e 9º colocado no Ranking de Avaliação 
ABEE atual  (categoria principal) 
7) Lucca Macedo (Curitiba- PR), 17 anos:  campeão do ranking combinado JUVENIL A (16 e 17 anos) 2018 
/ campeão nacional da 1ª etapa de velocidade 2019 da categoria principal (adulto). 
8) Iasmin Freitas (Brasília/DF), 16 anos: campeã nacional JUVENIL B (14 e 15 anos) da prova de Boulder 
2018, campeã da 1ª etapa Regional de Boulder 2019 – categoria principal (adulto) do Centro Oeste. 
 
INCLUSO NESTE PROJETO 10 participantes:  
-  8 atletas 
- 2 membros técnicos (Coordenador de bases-gerente de seleções e analista técnico ABEE) 
 
Para confirmação de participação, indicamos que os responsáveis legais dos atletas enviem confirmação 
por e-mail até o dia 4 de outubro de 2019, para providências devidas, entre elas emissão de passagens, 
reservas de hospedagem (gerenciadas pelo coordenador de bases Anderson Gouveia), emissão de 
contratos de atleta e inscrições no evento nas 3 modalidades olímpicas.  
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Observação sobre vagas não preenchidas por convocados: Caso algum atleta abdique da participação, a 
ABEE irá considerar novos critérios visando priorizar atletas de extrema base, interessados na vaga com 
suporte ABEE (juvenil B ou C). 
 
CHAMADO PARA ATLETAS ADICIONAIS DAS CATEGORIAS JUVENIL C, B, A e JÚNIOR:  
 
Atletas das categorias juvenil C (Infantil A no Brasil), B, A e júnior não listados acima, em caso de interesse 
em participação no Campeonato Pan-americano 2019, devem enviar manifestação de interesse para 
diretoria@abee.net.br até o dia 4 de outubro de 2019 para que a ABEE avalie a participação do atleta no 
evento. Uma vez aprovado, a ABEE efetuará o processo de inscrição do atleta no Pan-Americano 2019, 
considerando que é de responsabilidade do responsável legal do atleta todas as despesas inerentes à sua 
participação.  
 
Todos os atletas, inclusive os aprovados mediante manifestação de interesse poderão contar com suporte 
técnico e acompanhamento dos 2 membros da Comissão Técnica da ABEE durante o período de viagem.  
 
Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento necessário, aguardamos retorno com a maior 
brevidade possível e, desde já, agradecemos a atenção e suporte do estimado Comitê Olímpico do Brasil.  
 
Saudações,  
 
Diretoria ABEE                                

mailto:diretoria@abee.net.br

