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ATA DO CONGRESSO DE ABERTURA E TÉCNICO DO XII 
CAMPEONATO BRASILEIRO INTERFEDERATIVO JÚNIOR 
I  E  JÚNIOR  II  DE  NATAÇÃO  –  X  COPA  CIDADE  DE 
ANÁPOLIS  –  IV  TROFÉU  DR.  PAULO  ROBERTO  DE 
MELLO. 

Aos cinco dias do mês de agosto de 2011, às 10:00 horas no 
Auditório da Faculdade Evangélica, foi iniciado o Congresso, 
estando a mesa diretiva composta pelo Diretor Administrativo 
da  UNIEVANGÉLICA,  Prof.  Lúcio  Boggian,  e  Secretário  de 
Esporte da Prefeitura de Anápolis – Sr. Ademir Marinho, Prof. 
Denis  Diniz  –  Representando  o  Presidente  da  Federação 
Aquática de Goiás, Sr. Jorge Dourado, Prof. Rodney Finizola – 
Coordenador  Geral  da  CBDA  e  o  Prof.  Daniel  Schneider  – 
Árbitro Geral do Campeonato. Iniciando o locutor Sr. Carlos 
Magno Simões após chamar as autoridades para comporem a 
mesa, passou a palavra ao Prof. Lúcio Boggian que em nome 
da  UNIEVAGELICA,  agradeceu  a  presença  das  delegações 
estaduais que estariam participando de tão importante evento 
esportivo  nas  dependências  da  Universidade,  deu  as  boas 
vindas,  colocando-se  à  disposição  durante  os  dias  que 
estariam participando do Campeonato. A seguir o Sr. Ademir 
Marinho  saudou  as  delegações,  dizendo  da  satisfação  de 
receber pelo nono ano consecutivo na sua cidade os jovens 
dos  onze  Estados  e  do  Distrito  Federal  que  a  cidade  de 
Anápolis recebe os visitantes e atletas que ali se encontravam 
de braços abertos, desejando sucesso para suas equipes. Foi 
passada a palavra ao Prof. Denis que em nome da Federação 
Aquática de Goiás agradeceu as 12 Federações presentes ao 
Campeonato, deu algumas explicações sobre o desenrolar da 
competição e se colocou à disposição de todos. Em seguida, o 
Prof.  Rodney  foi  convidado  para  assumir  a  direção  do 
Congresso  que,  em nome da  CBDA fez  a  sua  saudação  e 
agradecimentos  aos representantes  da UNIEVANGÉLICA,  da 
Prefeitura de Anápolis e a FAGO, pela realização de mais um 
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importante  Campeonato  do  calendário  da  CBDA e  também 
agradeceu as Federações participantes, citando as honrosas 
presenças  dos  Presidentes  das  Federações,  Dr.  Miguel 
Cagnoni  –  FAP,  Prof.  Marcelo  Amin  –  FASC,  Sr.  Marcos 
Firmino dos Santos – FARJ e o Prof. Sérgio Silva da FBDA e 
que  teríamos  ainda  a  presença  da  Profª.  Magda  Machado 
Gomes da FDADF. Foi comunicado pelo Sr. Magno, que estava 
presente,  a  Sra.  Cláudia  Helena  Pereira  da  Assessoria  de 
Comunicação da Diretoria Regional de Goiás dos CORREIOS e 
o  Prof.  Rodney  agradeceu  a  tão  ilustre  presença,  pois  os 
CORREIOS é o grande patrocinador dos Esportes Aquáticos 
Brasileiro e responsável pelo crescimento técnico da natação 
brasileira,  que  na  semana  passada  obteve  excelentes 
resultados  no  Campeonato  Mundial  de  Shangai,  com  três 
medalhas de ouro na natação e uma de ouro em maratonas 
aquáticas,  classificando-se em 4º  lugar  geral,  o  que  muito 
honra o esporte brasileiro. A seguir,  leu a programação do 
Campeonato,  tendo  sido  solicitado  uma  antecipação  do 
horário no sábado à tarde de 30 minutos, sendo aprovado por
todos.  Foram feitas  pelo  Prof.  Rodney,  as  solicitações para 
que  os  nadadores  se  apresentassem ao  banco  de  controle 
com  antecedência  de  três  séries  antes  das  suas  provas 
munidos  das  suas  carteiras  para  identificação  além  da 
verificação  dos  maiôs,  e  que  não  utilizassem  quaisquer 
materiais durante o aquecimento, e se apresentassem para a 
cerimônia de premiação tão logo chamados e informou que as 
raias para os tiros seriam as de nºs. 1 e 8 e para ritmo 2 e 7, 
sempre  a  partir  de  45  minutos  do  encerramento  do 
aquecimento.  Solicitou  que  os  técnicos  comunicassem  os 
cortes ao Prof. Sérgio Silva e que as provas da 1ª etapa dos 
400 m livre teriam modificações, unindo-se as 1ªs séries da 
13ª e 14ª prova. Informou que o árbitro geral seria o Prof. 
Daniel  Schneider  –  Árbitro  da  FAP  e  FINA.  Em  Assuntos 
Gerais,  o  Prof.  Gustavo  da  FARJ,  enfatizou  a  necessidade 
deste  Campeonato  que  considera  importantíssimo  para  a 
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classe Júnior, fosse mais prestigiado, com a presença maior 
de participantes,  pois  o número de atletas havia diminuído 
muito e que a CBDA para incentivar formasse uma seleção 
baseada  nos  resultados  deste  Troféu  Dr.  Paulo  Roberto  de 
Mello, para uma competição no exterior, o que motivaria os 
atletas e dirigentes a participarem deste Campeonato. O Prof. 
Gino  da  FAM,  também  fez  as  suas  ponderações  sobre  se 
conseguir  uma  maior  motivação  para  que  os  Estados 
enviassem as suas seleções. O Prof. Denis lembrou que no 
Congresso  do  Conselho  Técnico  Nacional  realizado  em 
fevereiro  de  2011,  foi  aprovado  que  este  Campeonato 
passaria  a  ser  internacional,  o  que  teria  uma motivação  a 
mais para o brilhantismo do Campeonato e que caso isto se 
concretizasse,  seria  providenciado,  além  de  estadia  e 
alimentação para os países, transporte do Aeroporto de Goiás, 
para  Anápolis,  o  Prof.  Rodney informou que quando soube 
através da ATA do Congresso dos técnicos em fevereiro de 
2011  dessa  aprovação  para  passar  a  ser  internacional, 
manteve contato com o Prof.  Maurício Roriz,  Presidente da 
Federação Aquática de Goiás para que me informasse sobre a 
viabilidade da realização a nível internacional, pois apesar de 
sabermos que a cidade de Anápolis  e a UNIEVANGÉLICA é 
que  assumem  as  despesas  de  estadia  e  alimentação  dos 
convidados, a responsabilidade junto a CBDA é da FAGO. O 
Prof. Maurício na ocasião informou que achava que para 2011 
seria  difícil  pois  ele  estava  deixando  a  Presidência  da 
Federação por motivos particulares e não poderia assumir um 
compromisso  para  ser  resolvido  pelo  futuro  presidente  e 
assim  sendo,  não  levamos  adiante  esse  projeto  de 
internacionalizar este Campeonato.  O Prof.  Rodney lembrou 
ainda que os custos aumentarão não só no que diz respeito a 
estadia  e  alimentação  mais  ainda com uma estrutura  bem 
maior  para  o  receptivo  das  delegações,  troféus  para  a 
competição  internacional,  enfim,  um  número  maior  de 
obrigações, por parte da FAGO, Anápolis, UNIEVANGELICA e 
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CBDA, e ainda que poderíamos ter problemas com os países 
convidados,  por  não  possuirmos  uma  segunda  piscina  no 
Complexo  da  UNIEVANGELICA para  aquecimento  e  soltura. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o Congresso e eu, 
Rodney  Finizola,  lavrei  a  presente  ATA  que  vai  por  mim 
assinada.


