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São Paulo 27 de Março de 2020 
 
Informe 003/2020 – Ação Solidária ABEE em prol da sustentabilidade dos ginásios vinculados em 
meio à quarentena obrigatória devido à pandemia do COVID 19 
 
Prezados Associados,  
 
Estamos passando por um momento bastante difícil e ficar em casa agora é essencial. 
 
Em meio à pandemia do Covid-19, visando apoiar nossos ginásios vinculados - membros e parceiros, 
nesses meses críticos de quarentena obrigatória, vimos por meio deste orientar à toda comunidade que, 
na medida do possível, sigam com seus planos ativos nos ginásios que costumam frequentar, visando a 
sustentabilidade dos ginásios.  
 
Todos os ginásios são de extrema importância para continuidade do desenvolvimento da escalada no 
Brasil. Mais do que um lugar para treinar, os ginásios são também o nosso ponto de encontro, quase 
nossa segunda casa. Local de ver os amigos, marcar as escaladas na rocha,  participar e acompanhar 
eventos do nosso esporte, enfim, uma comunidade! 
 
E, como comunidade, esse é o momento de ajudarmos uns aos outros e os ginásios estão precisando de 
nosso apoio agora.  
  
Engajados e certos da importância dos ginásios de escalada, a ABEE irá realizar algumas ações visando 
beneficiar qualquer aluno que continue com seus planos ativos em ginásios vinculados nos próximos 2 
meses - abril e maio de 2020: 
  
1) Conceder 50% de desconto na filiação ABEE no ano de 2021;  
2) Incluir tais alunos, conforme indicação dos ginásios vinculados sobre respectivos alunos ativos durante 
a crise do Covid-19, em uma lista especial de  sorteios de produtos no mês de junho de 2020, entre eles: 
 
- 1 Mochila Osprey Daylite (13 litros); 
- Capacete Halfdome Blackdiamond; 
- 3 camisetas da Seleção ABEE (regatas) 
- 1 camiseta da Seleção ABEE assinada pela equipe de Escalada  participante do Pan 2020; 
 
Além dos produtos acima, a ABEE está angariando parceiros para aumento do número de sorteios com 
ainda mais produtos. Fiquem ligados nas nossas redes sociais! 
 
(previsão de sorteio para dia 15 de junho de 2020) 
 
Observação para participação: o aluno deve ter plano ativo desde fevereiro de 2020 nos seus respectivos 
ginásios, e manterem com as mensalidades ativas durante os meses seguintes até a data do sorteio.  
 
Observação II: Não é necessário ser escalador filiado à ABEE em 2020 para ser indicado pelo ginásio.  
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Esperamos, desta forma, que nossa comunidade de atletas, escaladores em geral,  assim como 
entidades parceiras vinculadas superem da melhor forma possível esse difícil momento que o Brasil e o 
mundo vem enfrentando.  
 
Saudações,  
 
Diretoria ABEE 


