
 

 

 

 

 

ATA DO CONGRESSO TÉCNICO E DE ABERTURA DO CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE 

NATAÇÃO DE VERÃO – TROFÉU MAURÍCIO BEKENN 

 

Ás 18:15 horas do dia Vinte e sete (27) de Novembro de dois mil e dezoito nas dependências do salão 

de conferência na SESPORT (Secretaria de Estado de Esportes e Lazer) - R. Cel. Schwab Filho, s/n - 

Bento Ferreira, Vitória – ES, teve início o Congresso de Abertura e Técnico do Campeonato Brasileiro 

Infantil de Natação de Verão – Troféu Maurício Bekenn, com a presença do Presidente da Federação 

Aquática Capixaba, Sr. Ivanildo Brito Maciel; do Presidente da Federação Aquática do Estado do Rio de 

Janeiro e representante da CBDA para a região Sudeste, Professor Celso de Oliveira; do Supervisor de 

Natação da CBDA, Professor Gustavo Otsuka; do Coordenador Geral de Esportes, Professor Ricardo 

Prado; do Coordenador de arbitragem da CBDA, Dr. Fabiano Vendrasco; de um dos árbitros gerais da 

competição, Sr. Jefferson dos Santos Borges. O presidente da Federação Aquática Capixaba dá início ao 

Congresso agradecendo a presença e dando as boas-vindas a todos os clubes ali representados pelos 

técnicos e técnicas. O supervisor de natação da CBDA apresenta a todos os componentes da mesa, 

passando informação aos presentes sobre os horários da competição. Passa a palavra ao Ricardo 

Prado, que informa que a competição terá transmissão todos os dias (eliminatórias e finais), sendo que 

somente com comentários ao vivo das finais, solicitando que todos possam divulgar essa transmissão. 

Em seguida, o árbitro geral da competição solicitou celeridade as séries que vão ser realizadas pela 

parte da manhã (eliminatórias), tendo em vista que a programação é bastante extensa; Informa que 

não haverá a utilização dos equipamentos de auxílio na saída do nado de costas. Pela ordem solicitou a 

palavra o Supervisor de Natação da CBDA que informou a todos que houve problemas com a 

transportadora no transporte dos blocos de partida, deixando as suas desculpas pelo ocorrido. 

Gustavo informa que hoje a CBDA está lutando com muita dificuldade para manter as condições nas 

competições, e, se não fosse o COB (Comitê Olímpico do Brasil), a Confederação não teria condições 

de participar das competições internacionais. Informa que a saída, por conta de problemas com os 

blocos de partida do problema do dispositivo do nado costas, será realizada na cabeceira oposta da 

piscina de competições. Foi solicitado por alguns treinadores, tendo em vista que, mais uma vez houve 

uma grande quantidade de atletas, ocasionando o programa extenso das provas, que fosse alterado 

em 15, 30 minutos o início do aquecimento, sendo respondido pelo técnico do clube anfitrião que a 

piscina estaria liberada 15 minutos antes para o início desse trabalho. Na parte da tarde isso seria 

antecipado em meia hora. Levantou-se a indagação sobre o uso de credencial para trânsito na piscina, 

sendo respondido que não haveria essa necessidade, pois os pais poderiam atrapalhar o bom 

andamento da competição com entradas e saídas quando das premiações; e, Gustavo informa que iria 

prevalecer o bom senso, sempre. Gustavo Otsuka informa sobre o Campeonato Sul Americano Infantil 

e Juvenil que vai ocorrer no Chile em 2019 que os critérios de convocação se encontram no site da 

Confederação e que iria lutar como nunca para que se possa levar uma equipe, pois não se sabe as 

condições financeiras para 2019; voltando ao assunto técnico da competição, foi informado de que 

não se poderia usar (por conta da ausência do dispositivo de costas) toalhas no auxílio da partida, por 

ir de encontro a regra da FINA. O professor Hugo de Brasilia (DF) diz que todos os atletas devem ter as 

mesmas condições de competição. Foi indagado ao árbitro geral sobre a possibilidade de desligamento 



 

 

do sensor de escape para a colocação de toalhas, sendo respondido por este que isso seria possível, 

mas que colocaria uma 

 

 

responsabilidade muito grande no árbitro daquela raia de provas, e, que os técnicos deveriam confiar 

naquele árbitro, não podendo gerar quaisquer tipos de reclamações. O professor Alexandre Nina, do 

Maranhão concorda, pois é mais perigoso do que se o atleta deslizar e se atrapalhar na largada da a 

prova. Após as deliberações sobre o assunto device, decidiu-se que haveria um teste para o primeiro 

dia de competições. Pediu a palavra e foi concedida, ao presidente da FARJ e representante da região 

sudeste, Celso Oliveira, que foi de encontro ao que se negou em termos de uso da toalha, dizendo que 

se tiver que usar toalha, que se use, tudo em prol do próprio atleta; aproveitou para falar a todos que 

a realidade da natação brasileira é outra, pois não se tem dinheiro, havendo a necessidade de se 

arrecadar; as competições têm que ser realizadas de acordo com a realidade; que em algum momento, 

os presidentes de federações tem que decidir se, quando quiserem um campeonato brasileiro, vão 

assumir as responsabilidades inerentes de serem sede; aproveitou a oportunidade para parabenizar o 

professor Diego do Clube Curitibano, do Paraná, pelo excelente desempenho na prova de técnico da 

ASCA, acertando 58 de 60 questões; informou a todos que se pode e se consegue o desenvolvimento 

da natação com estudo si; também deu os parabéns ao Ricardo Prado pelas clínicas Brasil a fora, 

promovido pela FINA com a colaboração da CBDA, uma vez que com elas se está passando experiência 

e conhecimento de um dos mais renomados atletas do Brasil, medalhista olímpico em 1984 nas 

olimpíadas de Los Angeles; Pergunta aos presentes se possuem alguma sugestão que pudesse ser 

apresentada naquele momento, colocando em pauta sobre a ideia de liberação do número de provas, 

que partiu da FARJ, pois entendendo naquela oportunidade que não haveria mais sentido em se 

limitar; Foi indagado pelo Professor Renato da Apan/Sorocaba/SP que em se liberando isso, como 

ficariam a estrutura da competição (eliminatórias x finais), sendo-lhe respondido que ficaria sem as 

eliminatórias, tendo a competição ocorrendo em séries corridas; Celso Oliveira diz que quando se 

coloca sem as séries eliminatórias, se tem as despesas de almoço para todos e o clube sede tem a 

possibilidade de arrecadação maior do que a usual. Surgiu a questão: “Limitar e dar chances para 

outros atletas serem campeões x Não limitar. O Supervisor da CBDA diz que todos devem pensar a 

melhor forma de não perder a parte técnica da competição e aproveitar para fazer um ótimo negócio 

também. Pedindo a palavra o professor Celso Oliveira diz que as ideias tem que vir dos técnicos e 

chegar na CBDA; que se conseguiu fazer no Rio de Janeiro com que os pais se engajassem para o 

levantamento da natação dentro do Estado. O professor Geílson do Rádio Clube, de Campo 

Grande/MS diz que a natação deveria ser mais difundida, precisando valorizar o trabalho ali realizado 

e a classe máster é um exemplo disso, onde há premiações para clubes pequenos, médios e grandes, 

onde um clube pequeno tem a chance de ser declarado campeão brasileiro (não interessando a 

nomenclatura usada). Gustavo Otsuka diz que os técnicos precisam ser mais profissionais, devendo 

haver uma normatização e valorização da profissão; informa que as propostas de alteração na 

estrutura da competição devem ser levadas pelos presidentes na Assembléia. Nada mais havendo a ser 

tratado, por final, foi pedido que lavrasse a presente ata e o Sr. Rodolfo Moreira Reis Carneiro, 

assistente das modalidades da CBDA assim o fez. Nada mais havendo a tratar ou relatar, eu Rodolfo 

Carneiro, lavrei a presente ata. Vitória (ES), 27 de novembro de 2018. 

 



 

 

 

Rodolfo Carneiro 

Secretário 


