
São Paulo, 15 de outubro de 2019 

 

Informe Circular 11/2019: Indicação de atletas para participação no CAMPEONATO PAN-

AMERICANO ADULTO DE ESCALADA ESPORTIVA 2020 – Los Angeles, USA - com suporte da ABEE e 

chamado para vagas remanescentes. 

 

Prezados Associados, 

 

O Campeonato Pan-Americano Adulto de Escalada Esportiva 2020 - evento que ocorrerá 

em Los Angeles, Estados Unidos no mês de fevereiro de 2020 -, configura-se como a 

última chance de classificação de um atleta brasileiro para as olimpíadas de Tóquio 

2020.  

Tendo tal evento clara importância na busca da vaga olímpica, a comissão técnica e 

diretoria da ABEE tem discutido intensamente quais a melhores estratégias de 

preparação e participação nacional, visando aumentar as chances brasileiras de sucesso. 

Desta forma, além da preparação dos atletas da seleção, planejamento de training camp 

e logística de viagem para o referido evento envolvendo equipe técnica de suporte, faz-

se necessária a indicação do time de atletas participantes para aumentar o tempo de 

preparação da equipe. 

Para tanto, considerando o orçamento básico da ABEE para 2020 informado pelo COB 

no dia 8 de outubro de 2020 – no qual, o Campeonato Pan-Americano é categorizado 

como projeto de alto rendimento e deve ocorrer paralelamente a projetos de 

desenvolvimento de bases, ranking nacionais de todas as modalidades e categorias, 

aprimoramento de gestão administrativa e ainda, de aumento da visibilidade do esporte 

no Brasil para fomento da modalidade, a ABEE conta com a possibilidade financeira de 

indicar 6 atletas da seleção brasileira.  

Com base no referido número de atletas, foi realizado estudo aprofundado abordando 

o processo de desenvolvimento dos atletas da seleção, análises de resultados no cenário 

combinado nos últimos 12 meses e o número limite de vagas por categoria no evento – 

4 homens e 4 mulheres, sendo, desta forma, traçada a indicação para o Campeonato 

Pan-Americano 2020 com 4 atletas da seleção brasileira masculina e 2 atletas da seleção 

brasileira feminina, abaixo listados. 

 

1) INDICAÇÃO DE ATLETAS PARA CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO DE ESCALADA 

ESPORTIVA 2020 – Los Angeles, USA: 

 



Considerando o limite orçamentário até então previsto para o Pan-Americano 2020 e 

obedecendo critérios de indicação para eventos internacionais divulgados na Circular 

05/2019, aplica-se nesta indicação:  

EQUIPE MASCULINA: item 1.1 que determina que ⅔ dos atletas serão indicados por 

critérios matemáticos, conforme Ranking de Avaliação, e ⅓ dos atletas serão indicados 

por decisão técnica decorrente da avaliação estratégica da equipe técnica da ABEE.  

EQUIPE FEMININA: item 1.2 que determina que ½ dos atletas serão indicados por 

critérios matemáticos, conforme Ranking de Avaliação, e ½ dos atletas serão indicados 

por decisão técnica decorrente da avaliação estratégica da equipe técnica da ABEE. 

Com base nos critérios acima, os atletas indicados pela ABEE para participação no 

CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO DE ESCALADA ESPORTIVA 2020 (Los Angeles, 

USA – 24 de fevereiro a 01 de março de 2020), na modalidade COMBINADA (boulder, 

velocidade e dificuldade), com custeio pela ABEE de passagens aéreas, auxílio de 

despesas de viagem (para acomodação e alimentação), licenças internacionais e 

inscrições são: 

 

1.1: Atletas da Categoria MASCULINO: 

FELIPE HO FOGANHOLO (SP), CESAR AUGUSTO GROSSO (SP - residente da Itália), JEAN 

OURIQUES (MG) e PEDRO NICOLOSO (RS). 

Cabe pontuar que os três primeiros atletas configuram as três primeiras posições do 

ranking de avaliação e, portanto, suas indicações são matemáticas. O quarto atleta, 

Pedro Nicoloso, foi escolhido pela comissão técnica por reunir a melhor combinação 

entre desempenho esportivo e experiência competitiva que nos faz acreditar que possa 

resultar em melhores resultados para o Brasil. 

 

1.2: Atletas da Categoria FEMININO: 

THAIS MAKINO SHIRAIWA (SP) e BIANCA CASTRO (RJ - residente da Itália). 

Cabe pontuar que a primeira atleta configura na primeira posição do ranking de 

avaliação e, portanto, sua indicação é matemática. A segunda atleta, Bianca Castro, foi 

escolhida pela comissão técnica por reunir a melhor combinação entre desempenho 

esportivo nas três modalidades em 2019 e experiência competitiva que nos faz acreditar 

que possa resultar em melhores resultados para o Brasil. 

 

Os atletas acima indicados devem CONFIRMAR INTERESSE E DISPONIBILIDADE em 

participação no CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO DE ESCALADA ESPORTIVA 

2020 com disponibilidade de viagem MÍNIMA do dia 20 de fevereiro de 2020 (ida) ao dia 

01 de março de 2020 (volta), via e-mail ATÉ O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019 para 



diretoria@abee.net.br, para devidas providências inerentes à preparação técnica e 

logística geral de participação. 

 

3) Chamado para atletas brasileiros interessados em competir pelas demais vagas (2 vagas 

remanescentes no feminino) no CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO DE ESCALADA 

ESPORTIVA 2020, com recursos próprios: 

 

Atletas brasileiras interessadas em competir em uma das 2 vagas femininas 

remanescentes no CAMPEONATO PANAMERICANO ADULTO DE ESCALADA ESPORTIVA 

2020 (Los Angeles, USA) com recursos próprios, DEVEM ENVIAR E-MAIL PARA 

DIRETORIA DA ABEE ATÉ O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, até às 18 h, para participação 

na MODALIDADE COMBINADA. As interessadas serão avaliadas e aprovadas por critérios 

técnicos, levando em consideração o ranking de avaliação, o desempenho nas 3 

modalidades e o histórico da(s) atleta(s). 

 

Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça 

necessário. 

Saudações, 

 

Comissão Técnica e Diretoria ABEE 


