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Ata da Reunião do Conselho Técnico Nacional de Natação – 22 de outubro de 2012 

 

Aos 22 dias de outubro de 2012, às 15 horas no Salão Imperial do Hotel Atlântico Copacabana, 

na cidade do Rio de Janeiro/RJ, teve início a sessão de abertura da Reunião do Conselho 

Técnico Nacional de Natação – CTNN da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – 

CBDA, sob a Coordenação do Prof. Ricardo de Moura – Superintendente Técnico de Natação 

da CBDA, e do Prof. Rômulo Noronha – Coordenador Técnico de Natação da CBDA, com a 

presença do Dr. Coaracy Nunes Filho – Presidente da CBDA, Djan Madruga – Assessor 

Executivo da CBDA, do Prof. Jorge Ajuz – Gerente de Esporte do Comitê Olímpico Brasileiro, 

Murilo Barreto – Coordenador Técnico de Natação do Comitê Paralímpico Brasileiro, e 

Cristiano Barros Homem Del Rei – Comitê Olímpico Brasileiro, responsável pelas Olimpíadas 

Escolares. O Dr. Coaracy Nunes Filho, presidente da CBDA dá início aos trabalhos da Reunião 

do CTNN dizendo que esta é a reunião mais importante que já presidiu desde a sua entrada na 

CBDA em 1988, e que nesta reunião serão tomadas importantes decisões. Acrescenta que 

pediu ao Prof. Ricardo de Moura – Supervisor Técnico da CBDA, bem como aos técnicos 

envolvidos neste novo programa da CBDA, que espera que seja aprovado pelos demais 

técnicos membros do CTNN, com ênfase no desenvolvimento da natação feminina para que se 

equipare aos resultados alcançados pela natação masculina, no sentido nos preparamos da 

melhor maneira possível para os Jogos Olímpicos Rio 2016; que o governo federal está 

ajudando muito a CBDA, sem nenhuma dúvida é o governo que mais ajudou a natação desde 

que ele está na CBDA para alavancar a natação brasileira; que conversou com vários técnicos 

para tomar algumas providências a partir de agora; que neste semestre foi lançada a TV CBDA 

no Troféu Chico Piscina que foi transmitido ao vivo por esta ferramenta que é um novo 

aplicativo disponibilizado no site da Confederação; que recebeu mais de 700 mensagens 

parabenizando a CBDA, que a TV CBDA foi a grande notícia para a natação brasileira. Também 

serão transmitidos ao vivo por este canal de comunicação o Campeonato Brasileiro Infantil em 

Goiânia, o Campeonato Juvenil em Curitiba e o Campeonato Júnior no Rio de Janeiro, 

permitindo que os pais dos atletas que não tenham possibilidades de acompanhar seus filhos, 

possam a partir de agora acompanhar em tempo real as provas destes Campeonatos. 

Comunica aos membros do CTNN a nova estrutura técnica da natação brasileira, esclarecendo 

que o Prof. Ricardo de Moura continua em seu cargo de Supervisor Técnico com o auxílio do 
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Prof. Rômulo Noronha – Coordenador Técnico. Pedimos ao Prof. Alberto que tivesse um olhar 

específico para a natação masculina e ele aceitou o convite. Na natação feminina, precisamos 

sinalizar que a CBDA está empenhada no seu desenvolvimento, portanto, convidamos o Prof. 

Fernando Vanzella, que da mesma forma aceitou o convite para fazer parte da equipe técnica 

da CBDA para o Ciclo Olímpico visando nossa melhor participação nos J.O. Rio 2016; que a 

CBDA depende muito do seu corpo técnico nos próximos quatro anos, em todos os seus 

objetivos e por isto escolheu profissionais do mais alto nível; pede que todos levantem a 

bandeira dos treinadores para seguir em frente, e assume o compromisso de estar presente 

nas reuniões do CTNN até 2016. Acredita que esta reunião vai definir o calendário da 

Confederação para o próximo quadriênio, 2013-2016. Então cita o Desporto Militar, Desporto 

Escolar e o Desporto Paralímpico, para que no calendário da CBDA sejam contempladas as 

Competições destas Entidades. O Presidente Coacary reitera a significativa interferência da 

Presidenta Dilma em favor do esporte, ordenando que as empresas estatais continuem 

patrocinando os Esportes Olímpicos, e que a CBDA renovou o contrato de patrocínio com os 

Correios para este Ciclo Olímpico; que serão realizadas Clínicas de natação, treinamento em 

altitude e treinamentos específicos para a natação feminina, além dos treinamentos que serão 

realizados também para as equipes masculinas; que o calendário da CBDA é adaptado aos 

contratos com a TV Globo; dentro das cláusulas contratuais a TV Globo solicitou que todos os 

Campeonatos terminem aos sábados; esta mudança vem em benefício dos atletas, técnicos e 

demais envolvidos nas competições que terão mais facilidade para retornarem a suas cidades 

de origem. Quero que saibam que esta reunião no mês de outubro atende aos pedidos dos 

presidentes das Federações na Assembleia Geral da CBDA, para que possam organizar seus 

campeonatos locais com possibilidade de obtenção de patrocínio oriundos do Governo 

Federal. Apresentou ao CTNN o novo Diretor Executivo da CBDA – Prof. Djan Madruga, 

medalhista olímpico. E passa a palavra para Djan Madruga, que saúda os treinadores e todos 

os presentes, e coloca-se a disposição para colaborar com todos. Fala de sua carreira como 

atleta, de sua formação em Educação Física, de seu Mestrado na mesma área de 

conhecimento, dos 15 anos que trabalhou com Marketing Esportivo, e também de sua atuação 

no serviço público. 

Com a palavra o Prof. Jorge Ajuz, representante do COB, que afirma ser o elo da CBDA dentro 

do COB, ressaltando que a CBDA tem duas modalidades muito fortes: a natação e as 
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maratonas aquáticas; que a natação é uma modalidade pela qual tem um carinho especial; que 

o planejamento 2013-2016 destes esportes, será discutido com o presidente Coaracy, 

acompanhado de seus supervisores em reunião que será marcada com a área técnica-

financeira do COB, assim como vem sido feito e tem dado certo nos últimos anos; reforça a 

fala do Coaracy quando cita a importância do calendário da natação e outros esportes, que são 

estratégicos dentro do COB para desenvolver as ações programadas; que o trabalho em 

conjunto com a CBDA, Team Rio do COB conseguiu mais uma vez provar que sozinhos não 

vamos a lugar nenhum, mas juntos podemos traçar nossos objetivos e alcançá-los. Parabeniza 

o trabalho da Supervisora de Maratonas Aquáticas, Cristiane Fanzeres, assim como todos os 

profissionais envolvidos pelo bi-campeonato da Ana Marcela. E finaliza colocando-se a 

disposição de todos. 

Dr. Coaracy faz uso da palavra e agradece ao Presidente do COB, Dr. Carlos Arthur Nuzman, ao 

Vice-Presidente do COB, DR. André Richer, bem como ao Prof. Perillier, Prof. Jorge Bichara e 

Prof. Ajuz lembrando que o COB alugou o Centro Esportivo Crystal Palace em Londres para os 

J.O. Londres 2012, onde a natação brasileira fez sua aclimatação. Dr. Coaracy passa a palavra 

ao Prof. Rômulo Noronha, que saúda ao presidente da mesa e aos componentes da mesa a aos 

companheiros do CTNN, dizendo que ele e o Prof. Domingos são os técnicos mais antigos deste 

encontro e como tal dá seu testemunho sobre a reunião ocorrida em 1988 em que o Coaracy 

cumpriu com a ABTN, hoje ABTDA, seus compromissos de campanha quando candidato a 

presidência da antiga CBN, que todas as questões de ordem técnica seriam discutidos pelos 

técnicos brasileiros; que nós passamos daquela fase em que as decisões eram tomadas por 

dirigentes,  que definiam as competições e até categorias de atletas de acordo com seus 

interesses particulares. Hoje temos um plenário do CTNN, que por reivindicação dos técnicos e 

aceitação do presidente Coaracy, passou a ser integrado no estatuto da CBDA. Desde então, a 

ABTDA faz parte do estatuto da CBDA e o CTNN oriundo das reivindicações da Associação dos 

Técnicos é órgão consultivo da CBDA, mas, no entanto, o Coaracy nunca deixou de concordar 

com as nossas reivindicações e por isto é um dos dirigentes mais consagrados do esporte 

brasileiro, Hoje o Coaracy citou a Presidenta Dilma, que possibilitou o desenvolvimento do 

esporte brasileiro e eu lembro que ele falava também do ex-presidente Lula que ao criar o 

Ministério dos Esportes deu um novo status ao desporto brasileiro. Então, quando temos um 

organismo pleno, propostas específicas, levando com bastante clareza as suas posições, 
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podemos chegar no nível em que está a natação brasileira. E nós sabemos que a natação 

brasileira se define em “antes de Coaracy e depois de Coaracy” isto porque, o Coaracy teve 

esta sagacidade, este brilhantismo político, de perceber que questões de ordem técnica tem 

que ser conduzidas por profissionais. Então isto o que estamos vendo aqui não é um 

relâmpago em céu azul, não aconteceu por milagre, mas sim graças ao trabalho e empenho de 

tantos treinadores, que através do intercâmbio com técnicos de outros países adquiriram 

novos conhecimentos e aporte científico para o desenvolvimento da natação. Os técnicos de 

natação no Brasil, são professores de Educação Física e profissionais especializados. Temos 

como referência no CTNN, o Prof. Ricardo de Moura que como supervisor técnico de natação 

representa para nós o coroamento de todas as nossas reivindicações, que como profissional 

brilhante e competente, sabe levar adiante as propostas emanadas dos técnicos brasileiros. 

Espero que a natação brasileira continue com o Coaracy, e que todos aqueles que venham 

sentar em sua cadeira de Presidente da CBDA, compreendam que esta é a forma de conduzir a 

natação brasileira. Ato contínuo, o Dr. Coaracy elogia o Prof. Rômulo e diz que concorda com 

sua afirmativa sobre a qualidade dos técnicos de natação brasileira. Comenta sobre as 

contratações internacionais de profissionais para auxiliar no desenvolvimento dos demais 

esportes aquáticos e diz que na natação isto não foi preciso. Passa a palavra ao Supervisor de 

Natação da CBDA, Prof. Ricardo de Moura, que inicia agradecendo ao Presidente Coaracy 

Nunes por mais esta oportunidade e o parabeniza por sua gestão na CBDA. O Prof. Ricardo de 

Moura neste momento encerra a cerimônia de abertura e dá início a reunião do CTNN. Cita 

como pontos relevantes na construção do calendário a participação do Prof. Cristiano Del Rei, 

do COB, representando o Desporto Escolar, Prof. Murilo Barreto representando o Comitê 

Paralímpico e a Comissão Desportiva Militar, e diz que a partir deste ponto será discutida a 

natação brasileira como um todo. Lembra que na Assembleia Geral da CBDA de 2011 as 

propostas oriundas do CTNN passaram a ser ainda mais valorizadas, pois, o Dr. Coaracy obteve 

a compreensão dos Presidentes das Federações Estaduais. Agradece a presença da Supervisora 

Cristiane Fanzeres, pois, as Maratonas Aquáticas são fundamentais para a concepção do 

calendário da natação.  Convida o Prof. Cristiano para falar sobre o calendário escolar que 

impacta, como no caso de atletas que deixam de competir pelo seu Clube para competir pelo 

Brasil em competições escolares; que com a realização das competições escolares, a pergunta: 

de qual destas competições o atleta vai participar? Em seguida Prof. Cristiano ressalta a 
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importância desta união dos stakeholders e cita que a natação é o único esporte aquático nas 

olimpíadas escolares, que este ano teve 24 recordes batidos. Informa que a competição foi em 

Poços de Caldas para 12 a 14 anos e será em novembro, em Cuiabá para 15 a 17 anos. Em 

janeiro de 2013 será realizado o Mundial Estudantil na Austrália; afirma que a base da 

pirâmide da natação escolar está com êxito muito grande. Em outubro de 2013 haverá os 

Jogos Escolares Sulamericanos, apenas para esportes individuais. A participação ocorre através 

da Secretaria de Esportes ou de Educação, e cada estado administra seu evento para indicar 

seus representantes na etapa nacional. Em a parte, Prof. Ricardo de Moura diz que este 

calendário deve ser divulgado e pergunta se os técnicos participantes do encontro estão a par 

destas informações, e todos respondem que não. O Prof. Cristiano esclarece que há parcerias 

entre as Secretarias de Esporte, o Ministério do Esporte, o COB, e a televisão e que estas ações 

serão divulgadas pelos parceiros; que hoje temos de três a quatro mil crianças participando 

das Olimpíadas Escolares, sem contabilizar os participantes das fases municipais. Para 

comprovar a importância que está sendo dada às Olimpíadas Escolares, a CBV selecionou 18 

atletas masculino e feminino a serem treinados em Saquarema. No próximo ano haverá este 

trabalho no judô com a CBJ e na natação com a CBDA. A natação será no Parque Aquático 

Maria Lenk. O Prof. Rômulo Noronha diz que a questão das Olimpíadas Escolares e Jogos 

Universitários é a mesma. Diz que não temos implementos esportivos, não temos piscinas 

públicas e programas públicos para o desenvolvimento do esporte; que tem de haver um link 

entre a competição escolar com a Federação local. Neste momento, o Prof. Ricardo de Moura 

faz uma pausa para o café, e na volta observa a valorização obtida pelo CTNN a partir de 2011, 

que neste encontro serão discutidos calendário, regulamentos e critérios; que enviou este 

calendário a Rede Globo para estudos e que uma questão levantada foi a de que os 

campeonatos terminarão aos sábados. 

CALENDÁRIOS 

Tem início o debate sobre o calendário, sendo discutido em primeiro lugar o impacto que a 

categoria Júnior tem nas competições principais. Em seguida Prof. Ricardo diz que no último 

ciclo de trabalho pegou todos os tempos do mundo e viu que os resultados de 46% feminino e 

61% masculino que tiveram eliminatórias em abril ou maio os atletas apresentaram melhora 

nos tempos.  Prof. Ricardo de Moura segue apresentando o impacto que tem cada classe de 
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categoria no ranking.  Comenta que o Prof. Carlão usou muito o juvenil feminino para pontuar. 

Diz que antes de e fazer o calendário há que se ver o impacto que cada categoria tem. Mostra 

uma tabela das meninas nascidas em 1993 que impactou no ranking. O Prof. Ricardo de Moura 

diz que há uma série de razões, maturidade, nível técnico, entre outras e que o masculino é 

bem diferente, pois matura mais tarde; a primeira discussão vai ser Campeonato Absoluto de 

Junior. E pergunta: como vamos fazer os Jogos Olímpicos? Como vamos aproveitar a presença 

dos atletas numa competição? A formatação dos clubes, os campeonatos estaduais. Prof. 

Marco Veiga diz que sente falta do Brasileiro Sênior de Inverno e lembra que quando foi criado 

foi colocado em Brasília e propõe juntar Junior e Sênior, pois o Junior está tendo um 

esvaziamento muito grande. O atleta está ligado ao clube e acaba se dedicando ao Maria Lenk 

e Finkel, dando resultados expressivos e no Campeonato Brasileiro da categoria não acontece 

o mesmo. A ideia seria nadar normal pela manhã classificando campeão brasileiro Junior, 

campeão brasileiro Sênior, e Campeão Maria Lenk. Isto reduziria os custos dos clubes que hoje 

têm orçamento menor. O Prof. Ricardo de Moura diz que a concentração que haverá dos 

melhores atletas no Maria Lenk que é hoje a maior competição do país. Diz temer por uma 

competição desta forma na principal competição do país. Prof. Marco Veiga concorda que esta 

competição não deve decidir sobre convocação para Olimpíadas ou outros eventos maiores, 

porque esta competição é para que o atleta nade pelo clube; que está na hora em que o atleta 

brasileiro precisa de uma competição para decidir. Isto prepararia o atleta para uma situação 

de decisão. Cita a forma de selecionar atletas nos EEUU. Prof. Alberto Silva diz que em 2010 

experimentamos o Open como preparatória para o Mundial dizendo que era um período bom, 

mas o atleta pode perder a vaga. Lembra então que os atletas que não forem ao Mundial em 

outubro não terão mais o que fazer e encerrarão sua participação no calendário nacional e 

propõe que seja como em 2010. O Prof. Ricardo de Moura diz que esta questão requer um 

debate mais amplo sobre o Open, discorre sobre a apresentação do Open e diz que mesmo 

que os critérios da FINA levem 15 meses para o índice nós não devemos ultrapassar 6 a 8 

meses. Teoricamente falando, continua: 1 tentativa para o Mundial de Curta – Finkel; 

prioridades: provas olímpicas; não tivemos aproveitamento significativo para provas olímpicas. 

O Campeonato Sulamericano de ano olímpico, por exemplo, qual o conceito que temos? Se 

temos o conceito de que o campeonato mundial de piscina curta não tem a mesma 

importância. O Prof. Alberto Silva diz que não temos a mesma condição dos americanos – se 
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temos um atleta doente, por exemplo. A posição do Prof. Ricardo de Moura é colocar o 

Torneio Open mais perto do fim do ano, já que não é seletiva para o Mundial de Curta; Prof. 

Ricardo propões passar o Torneio Open para o final de novembro, e em a parte o Prof. Alberto 

Silva concorda se for em piscina longa, servindo como seletiva para o ano seguinte, diz que no 

Finkel ele não mexeria, e continua propondo que o Maria Lenk fosse para a segunda ou 

terceira semana de abril, pois haveria tempo bastante para equilibrar os campeonatos 

internacionais. A tentativa seria feita 15 dias antes ou com o Junior. Em 2014/2016 propõe 

deixar o Open para novembro e que isto torna o Finkel internacional o que ajudaria 

principalmente a natação feminina. Prof. Alberto Silva lembra que os atletas foram treinados 

para Dubai em 9 semanas e que a nossa cultura permite que se faça um trabalho de 

consistência. Prof. Ricardo de Moura diz que quem melhorou os resultados no mundo inteiro, 

fez suas seletivas em abril e maio, e que a maioria dos clubes volta dia 10 de janeiro. Reflete 

sobre a questão da nova entrada de recursos, e completa dizendo: temos que ver isto. Prof. 

Marco Veiga propõe que em vez de fazer desta forma, que se faça junto o Brasileiro Junior o 

mais perto possível do Maria Lenk. Inicia-se uma série de intervenções e após o debate inicia-

se a votação. O Prof. Ricardo de Moura coloca a proposta da CBDA: 

Proposta: 

2013 

Maria Lenk 22 de abril – início 

Junior – 12 de maio 

Finkel – mantém  

Open – última semana de novembro – ano que vem não tem Mundial de Curta – última 

competição. 

Interfederativo – 27 a 30/11 

Tancredo Neves – 15 dias depois do Maria Lenk 

Julio De Lamare 2013 – 04 a 07 de dezembro 

Interfederativo Junior 2013 – 11 a 14 de setembro 

Para 2014 

Julio De Lamare 2014 – 1ª. Semana de novembro/2014 – 01/11 

Interfederativo Junior – 3ª semana de setembro – 20/09 

Open 2014 – Última semana de novembro/2014 – 26 a 29/11 
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Brasileiro Infantil 2014 – 14 de dezembro de 2014 

Para 2015 

Interfederativo Junior – 3ª semana setembro (no lugar do Julio De Lamare) – 16/09 

Julio De Lamare – 1ª semana de novembro – 01/11 

Para 2016 

Interfederativo Junior – 2ª semana de setembro – 07/07 

Open – última semana de novembro – 27/11 

Julio De Lamare – 1ª semana de novembro – 02/11 

 

Nesta oportunidade o Prof. Ricardo de Moura abre o debate sobre as categorias Infantil e 

Juvenil. O Prof. Djan propõe que, para que haja treinamento durante as férias e a categoria 

juvenil sugere que o Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno seja realizado na última semana 

de julho e o infantil de inverno duas semanas antes. Prof. Rômulo Noronha discorda, que esta 

época de julho é alta temporada e os custos são bem altos. Após esta observação, o Prof. Djan 

altera sua proposta inicial e propõe que o Juvenil seja na segunda semana de agosto e o 

Infantil no início de agosto. Em votação, são apresentadas as duas propostas. 

1) Proposta CBDA – 30 votos a favor 

2) Proposta Prof. Djan Madruga – nenhum voto a favor 

Decisão do CTNN: 

APROVAR O CALENDÁRIO PROPOSTO PELA DIRETORIA TÉCNICA DA CBDA, EM ANEXO, POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. 

 

Passando para Regulamento: 

Da mesma forma que criamos conceito de Calendário, proponho criar conceito antes de 

discutir o regulamento. Em primeiro lugar: provas olímpicas neste ciclo olímpico são 

prioritárias. Segundo: se estamos criando já uma observação maior para masculino e feminino, 

teremos que criar essa condição em todas as competições, diz que estão em fase de receber e 

quantificar os projetos, que na medida em que vamos fazer programas masculino e feminino, 

temos que valorizar o trabalho que vem sendo realizados pelos Clubes premiando as equipes 

até o terceiro lugar em todos os campeonatos brasileiros. Alberto diz que diante da proporção 
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que tomou o ranking de clubes se não pode premiar também o geral e a outra coisa, é além de 

fazer a contagem de pontos, fazer a contagem de medalhas. Diz achar que a classificação por 

medalhas é interessante.  

Foi discutida a proposta de que o ranking nacional de clubes ofereça pontuação em separado 

para masculino, feminino e geral – que premie os cinco masculinos e cinco femininos geral. 

 

DECISÃO DO CTNN 

A CBDA premiará com troféus os cincos primeiros classificados no Ranking Nacional de Clubes, 

no masculino e no feminino e na pontuação geral. 

 

O Prof Ricardo de Moura lembra que nos Campeonatos Mundiais pelas regras da FINA a 

classificação é feita pela contagem de pontos. A imprensa é quem divulga a classificação por 

número de medalhas, portanto, vamos fazer também uma classificação por medalhas nos 

campeonatos absolutos. 

Decisão do CTNN: aprovado por unanimidade 

Nos Campeonatos absolutos será elaborada uma classificação pelo número de medalhas, para 

divulgar e valorizar o trabalho dos Clubes. 

 

Nos Campeonatos Absolutos - Maria Lenk e Finkel vamos criar o diploma TOP TEN, pois é 

importante para valorizar o trabalho dos clubes. 

Decisão do CTNN: aprovado por unanimidade 

Criar um DIPLOMA TOP TEN para os clubes classificados nos dez primeiros lugares nos 

Campeonatos Brasileiros Absolutos.  

 

Proposta de que o Maria Lenk tenha somente provas olímpicas. 

Prof. Ricardo faz um adendo que em ano olímpico o Troféu Maria Lenk tenha somente provas 

olímpicas. 

Decisão do CTNN: aprovado por unanimidade 

O Troféu Maria Lenk durante os anos que tenham JO, terá em seu programa somente provas 

olímpicas. 
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Sobre o OPEN: 

Permitir a participação de Clubes estrangeiros no Open. 

Decisão do CTNN: aprovado por unanimidade 

Os clubes estrangeiros poderão participar do Torneio Open CORREIOS-CBDA. 

 

O Prof. Ricardo de Moura apresenta a proposta da CBDA de retirada das Finais B nos 

Campeonatos Brasileiros Infantil e Juvenil de Inverno, por sugestão dos Técnicos destas 

Categorias nos Congressos Técnicos dos referidos Campeonatos. 

 

Decisão do CTNN: em votação – 17 a favor / 9 contra / abstenção -1 

Retirar Finais B nos Campeonatos Brasileiros Infantil e Juvenil de Inverno. 

 

Finais B nos Campeonatos Brasileiros absolutos, sem semifinal. 

Decisão do CTNN: em votação – 24 a favor / 0 contra / abstenção -3 

Incluir as Finais B nos Campeonatos Brasileiros Absolutos excluindo as semifinais. 

 

Em discussão a proposta do Minas Tênis Clube:  

Campeonatos Brasileiros com eliminatórias pela manhã e finais pela tarde. 

Decisão do CTNN: aprovado por unanimidade 

Nos Campeonatos Brasileiros as provas eliminatórias serão realizadas pela manhã e as finais na 

parte da tarde. 

 

Em discussão a proposta de que todos os Campeonatos Brasileiros de Inverno sejam colocados 

no regulamento para ser prioritariamente, em piscina de 25m: 

Decisão do CTNN: aprovado por unanimidade 

Os Campeonatos Brasileiros de Inverno deverão ser realizados, prioritariamente em piscinas 

de 25m. 

 

Em discussão as provas do Troféu Chico Piscina. 
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Foram apresentadas propostas de inclusão das provas de 200m estilos pelo Prof. Jefferson 

Neves. O Prof. Djan Madruga sugeriu que fossem incluídas as provas de fundo – 800m livre F e 

1500m livre M. O Prof. Rômulo Noronha acrescentou que faltariam apenas as provas de 

Medley para completar o programa de provas idêntico aos campeonatos destas categorias 

(Infantil e Juvenil). 

Após discussão entre os membros do Conselho, apenas o Prof. Roberto Callero se manifestou 

contra a inclusão de mais provas no Troféu Chico Piscina, pois, isto significará o aumento de 

nadadores convocados por cada Federação. Em votação: 

Decisão do CTNN: 27 a favor da inclusão / 1 voto contra 

O Troféu Chico Piscina passa a ter em seu programa de provas todas as provas olímpicas, 

mesmo formato dos Campeonatos Brasileiro Infantil e Juvenil. 

 

Proposta CBDA/Alexandre Antunes 

Incluir os Revezamentos Mistos em todos os Campeonatos Brasileiros – modelo: 4X50m livre. 

Decisão do CTNN: aprovado por unanimidade 

Incluir os revezamentos mistos em todos os Campeonatos Brasileiros de Inverno. 

 

Assuntos Gerais: 

Decisão do CTNN: aprovado por unanimidade 

Incluir nos regulamentos que os tempos de abertura de revezamentos possam ser 

considerados recordes brasileiros, DESDE QUE TENHA CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA e 

aprovados pelo Árbitro Geral da competição, de forma automática e seguindo os princípios do 

Regulamento da competição e as regras da FINA.  

Parágrafo único: As bonificações previstas nos regulamentos quanto aos recordes obtidos 

somente serão computadas em provas individuais. 

 

CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO 

 

Prof. Ricardo de Moura inicia dizendo que ao final do Encontro todos levarão uma minuta das 

decisões e que tudo o que está se obtendo é fruto das propostas iniciadas em data anterior a 



                                                                                             

12 
Atualizado: 18/12/2012 

esta; diz que os Jogos Olímpicos da Juventude tem limitação pela idade e participação de 

atletas por país e os índices, e que os países classificados até o 16º. lugar em Barcelona 

poderão levar 8 atletas – 4 masculino e 4 feminino (ver slide). Diz que os J.O. da Juventude em 

Singapura foi um sucesso, que o revezamento misto está avançando e temos que acompanhá-

lo. É necessário enviar para a FINA as competições classificatórias, sendo que estas têm que 

conter os requisitos normais exigidos. Não utilizamos somente provas olímpicas da última vez. 

De acordo com o número de atletas o índice A não é difícil de acontecer. Então (colocar ES 

explicações do slide que fala dos critérios para os JO da Juventude 2014). Prof. Ricardo de 

Moura diz que a sequência das competições já está formatada para favorecer a inclusão da 

garotada nos campeonatos internacionais. Prof. Ricardo de Moura fala que a maior 

importância deste trabalho é que todos precisam entender as regras do jogo. Estamos 

iniciando o ciclo olímpico e isto é uma questão de conceito. Os Jogos Olímpicos da Juventude 

tem mostrado o surgimento de novos talentos e que os treinadores possam vê-los e diz que 

esta é uma ótima opção. Prof. Alberto diz que o atleta que nada o Maria Lenk fica a 13 

semanas do Junior. São sugeridas algumas ideias, vistos seus contrapontos. Prof. Ricardo de 

Moura diz que há casos no Junior em que se vê diferenças muito significativas de um ano para 

outro. A disputa é sempre interessante, a adrenalina...  Prof. Alberto propõe deixar como 

antes: uma seletiva na base, se já temos um time e esperar para definir a equipe no Junior o 

que fará com que treinem 2 a 3 semanas a menos, já terá passado o Open e tiraríamos a 4ª. 

competição classificatória que seria o Junior e a equipe ficaria definida no Maria Lenk. Prof. 

Ricardo de Moura diz que acha um risco. Prof. Nina diz que hoje estes meninos já são juvenis 

com estes índices e por isso acredita que essa seleção terá grande número de atletas com 

estes tempos no Maria Lenk. Prof. Djan concorda com Prof. Ricardo de Moura e diz que 

haveria 12 semanas e lembra que é a mesma geração que participou dó Chico Piscina e que 

mais oportunidades é uma opção melhor. Prof. Rômulo Noronha diz que é muito melhor 

deixar esta definição para o Junior, pois há o Pan Pacific e 12 semanas é tempo razoável para a 

preparação. Prof. Albert diz que todos os colegas treinadores sabem que o índice técnico é que 

vai definir. O atleta vai ter que fazer o melhor índice técnico. Concorda com Prof. Ricardo de 

Moura e Prof. Rômulo Noronha que vai valorizar o Junior, mas há a questão dos diferentes 

resultados. Prof. Ricardo de Moura diz que por 2 semanas pode-se oportunizar a preparação 

psicológica pela adrenalina – o nível de competitividade é importante. Pelo desenvolvimento 
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eles precisam desenvolver estratégias de prova. Prof. Ricardo de Moura pergunta se então 

pode ser feita a votação, pergunta se alguém não entendeu algum aspecto da questão e 

explica mais uma vez.  

1ª. Proposta – Campeonato Brasileiro de Verão 

A FAVOR 20 

CONTRA 8 

ABSTENÇÃO 0 

Decisão do CTNN: 

O CAMPEONATO BRASILEIRO JÚNIOR DE VERÃO SERÁ COMPETIÇÃO AVALIATÓRIA PARA OS 

JOGOS OLÍMPICOS DA JUVENTUDE. 

 

Prof. Ricardo de Moura abre as propostas da CBDA: 

Mundial de Junior 2014 - temos até dezembro/2012 para enviar a FINA os eventos 

classificatórios aprovados e afirma não estar de acordo com grandes diferenças de critérios 

para masculino e feminino. Diz que irão 26 atletas masculino e feminino, pergunta se alguém é 

contrário a proposta e esta é aprovada por unanimidade  

Barcelona 2013 – Prof. Ricardo de Moura explica que é campeonato tem provas olímpicas e 

não olímpicas. A ideia é usar como critério de convocação as competições desde os Jogos 

Olímpicos. Explica que o Open deste ano é em 25m e para 2013 deve ser visto. Prof. Ricardo de 

Moura diz que o Chico Piscina e o Interfederativo são competições diferenciadas. Prof. Alberto 

não concorda com os Jogos Olímpicos como critério. Prof. Ricardo de Moura levanta os 

problemas que podem ocorrer:  

1) Atletas em fase de recuperação com condições técnicas com nível técnico conquistado 

pelo atleta e na condição de que ele tem de cumprir sua tarefa; 

2) Quanto ao ciclo olímpico, inserir os Jogos Olímpicos; 

Prof. Rômulo Noronha concorda com a proposta da CBDA, mas entende o Alberto e acha 

interessante que o critério seja anterior para que o atleta conheça as competições em que 

deve ter melhor rendimento. E que o Maria Lenk e o Junior são oportunidades para estes 

nadadores. 

Prof. Carlos Camargo discorda de não utilizar os Jogos Olímpicos pois a sua carga é muito alta. 
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Prof. Ricardo de Moura diz ter colocado esta proposta por sua experiência e pelo que já 

vivenciou – entende que é necessária uma reflexão: desconstruir é o caminho ideal para novos 

caminhos. Esta proposta que está colocada é fruto de minha experiência. 

Prof. Nina diz que o pouco número de atletas é que traz esta discussão e Prof. Ricardo de 

Moura diz que temos análise quantitativa e qualitativa, então vamos levantar as discussões e 

colocar de forma ampla e democrática. 

Decisão do CTNN: 

ACATAR A PROPOSTA DA DIRETORIA TÉCNICA DA CBDA, QUANTO AOS CRITÉRIOS PARA OS 

CAMPEONATOS MUNDIAL DE BARCELONA E MUNDIAL JÚNIOR. 

 

2ª. Proposta:  

Jogos Olímpicos como Competição Avaliatória 

A FAVOR – 3 
CONTRA – 25 
ABSTENÇÃO – 0 

Decisão do CTNN: 

OS JOGOS OLÍMPICOS DE LONDRES, NÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO COMPETIÇÃO 

AVALIATÓRIA PARA O MUNDIAL DE BARCELONA 2013. 

 

ÍNDICES 

Prof. Ricardo de Moura explica que há a proposta da CBDA – que se baseia nos índices A da 

FINA e a do Prof. Vanzella que é mais fraca, pois acredita o Prof. Ricardo que é baseada na 

proposta para o feminino do Prof. Vanzella. Prof. Ricardo de Moura lembra que em 2013 

vamos usar o Índice A da FINA, pois não se pode fugir disto para nadar os Jogos Olímpicos. 

Prof. Ricardo de Moura apresenta os objetivos específicos de Barcelona e Prof. Carlos Camargo 

diz que a partir dos objetivos podemos montar os critérios. Prof. Alberto diz que teremos de 

ter um time forte, seguindo o raciocínio do Prof. Ricardo de Moura, quem viaja com equipes 

grandes tem mais dificuldades, revezamento, espaço nas raias, e diz que entende que todos 

temos que pensar agora numa tabela mais forte. O Prof. Ricardo de Moura diz que para nadar 

o revezamento nos Jogos Olímpicos o atleta tem que estar entre os 16 primeiros do Mundial 

anterior. Hoje tudo é monitorado pelos bancos de dados. Prof. Alberto diz que na tabela da 
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FINA não tem índice para revezamento e pede aos colegas para fazer uma tabela com base na 

tabela da FINA e os índices de revezamento do Prof. Vanzella. Prof. Rômulo Noronha faz um 

adendo: considerar a tabela da FINA e lembrar, como Prof. Ricardo de Moura falou, que até 

2016 pode mudar, pois os índices vão baixar, até porque enxugar os Jogos Olímpicos é um 

caminho que  a FINA vai seguir. Prof. Djan pede esclarecimentos sobre a tabela da FINA e Prof. 

Ricardo de Moura explica entre outras questões que nos Jogos Olímpicos índice B e nada é a 

mesma coisa. Defende que seja usada a tabela da FINA. Prof. Camargo diz que o debate sobre 

o feminino deve ser feito em sua raiz e não apenas por índices. Prof. Alberto concorda. Prof. 

Vaccari propõe que se use a tabela da FINA para o masculino e a tabela do Prof. Vanzella para 

o feminino. Prof. Rômulo Noronha diz que a proposta da CBDA vai além da do Prof. Vanzella e 

que levará as meninas a obter melhores resultados. Lembra que o Prof. Vanzella veio somar 

como Prof. Ricardo de Moura e que esta proposta vem de encontro ao que já foi desenvolvido, 

cabendo para o caso uma análise sociológica. 

Prof. Camargo lembra que em 1976, 1977 o Brasil ganhava da França e Itália na Copa Latina de 

Natação. 

Por último é importante ressaltar que participaram desta reunião 24 representantes das 27 

federações filiadas da CBDA, além dos Conselheiros indicados pela CBDA, conforme 

convocação pelo Boletim 326/2012 assinado pelo Presidente da CBDA, abaixo nominados: 

 

DIRIGENTES CBDA 

RICARDO DE MOURA RJ 

RÔMULO NORONHA RJ 

  REPRESENTANTES DAS FEDERAÇÕES 

JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR AL 

WELLIGTON CHAVES DE SOUZA AM 

HENRIQUE SERGIO CERQUEIRA BORGES BA 

ANTÔNIO ULISSES DE SOUSA JUNIOR CE 

FABRÍCIO PEREIRA DA COSTA DF 

OZIMAR GOMES ES 

ALEXANDRE GILSON CAMPOS NINA MA 

FÁBIO DIAS DE MORAIS MT 

DURVAL BARBOSA DA SILVA FILHO MS 

GINO ZARDO DEGANE MG 

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS PA 
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GERMANO JOSÉ FREIRE DE ARAUJO JUNIOR PB 

WALDEMYR LUIZ WOOD SALDANHA PR 

HENNRY BARBOSA DE ANDRADE PI 

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS TAVARES RJ 

JEAN CARLOS DE MEDEIROS RN 

CHRISTIANO JOSÉ KLASER RS 

RAIMUNDO MARCOS DA SILVA BORGES RO 

DELLANO CÉZAR PINTO DA SILVA RR 

CARLOS HENRIQUE DA CRUZ FERNANDES SC 

ROBERTO SOBREIRA CALLERO SP 

MATEUS CRUZ CORREIA SE 

ROMADSOM ANDRADE DE OLIVEIRA TO 

  COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DE NATAÇÃO 

ALBERTO SILVA SP 

MARCO VEIGA RJ 

MARCELO VACCARI MG 

CARLOS MATHEUS SP 

MÁRCIO LATUF SP 

MARCUS BERNHOEFT RJ 

  
RANKING NACIONAL DE CLUBES 

MARILYS NICKEL - CLUBE CURITIBANO PR 

MARCELO AUGUSTO TOMAZINI - ESPORTE CLUBE PINHEIROS SP 

  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TÉCNICOS DOS DESPORTOS AQUÁTICOS - ABTDA 

CARLOS CAMARGO SC 

VERÔNICA NOLASCO RJ 

 

Esta ata foi concluída no dia 30 de novembro, redigida por Verônica Nolasco e Andréia Barbosa 

e revisada pelo Prof. Rômulo Noronha. 


