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ATA  DO  CONGRESSO  DE  ABERTURA  E  TÉCNICO  DO  XXVIII 
CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE NATAÇÃO DE INVERNO- 
TROFÉU RUBEN DINARD DE ARAÚJO – RECIFE/PE. 

Às 19:00 horas do dia 06 de julho de 2011, no salão do Clube Português 
do Recife, foi iniciado o Congresso, sendo a mesa diretiva composta pelo 
Sr.  Francisco  de  Assis  Moreira  –  Presidente  da  Federação  Aquática 
Pernambucana,  Prof.  Rodney Finizola  – Coordenador  Geral  da CBDA, 
Prof. Marcelo Falcão e o Prof. Jefferson Borges, ambos os árbitros da 
FINA. Iniciando o Sr. Francisco deu as boas vindas aos representantes 
dos clubes participantes e se colocou à disposição de todos. A seguir o 
Prof.  Rodney  agradeceu  a  Sr.  Francisco  pela  realização  de  tão 
importante  evento  do Calendário  da CBDA, e ao Clube Português do 
Recife em receber os 81 clubes de 21 Federações Aquáticas, num total 
de 458 atletas, aproveitando para parabenizar aos clubes pela excelente 
presença no Troféu Ruben Dinard de Araújo. Informou a programação, 
comunicando que o cerimonial de abertura será na sexta-feira às 09:30 
horas,  permanecendo  os  demais  horários,  conforme  o  Boletim  nº 
112/2011 de 14/04/2011.  Comunicou que seria efetuada modificação 
nas  séries  dos  800  m.  livre  feminino,  na  1ª  etapa,  finais  diretas, 
incluindo duas nadadoras da 1ª série da 1ª prova – infantil I, na 1ª série 
da 2ª prova Infantil II feminino, e, assim diminuindo uma série dos 800 
metros.  Avisou  que  os  atletas  deveriam  se  apresentar  ao  banco  de 
controle  no  mínimo  com  três  séries  de  antecedência,  munidos  de 
documento  de  carteira  de  identificação,  e  na  fase  eliminatória,  os 
nadadores  deveriam aguardar  a  saída  da  série  seguinte  para  depois 
deixarem a piscina. Comunicou que as raias 9 e 1 seriam utilizadas para 
tiros  e  8  e  7  para  ritmo  e  quanto  à  cerimônia  de  premiação,  se 
apresentassem  imediatamente,  devidamente  uniformizados.  Lembrou 
que todas as provas de revezamento serão com finais diretas, nadando 
todas as séries nas etapas finais pela manhã. Solicitou aos técnicos que 
comunicassem ao Prof. Sérgio Silva, todos os cortes dos seus atletas. A 
seguir, se colocou à disposição para que fossem dirimidas as dúvidas 
sobre o Campeonato ou quaisquer assuntos relacionados à natação. O 
Prof. Rogério Kabel Nocentini do Clube Paineiras do Morumby solicitou 
que fosse invertido o revezamento 4x100 m medley feminino – Prova 
57ª, tendo em vista que as nadadoras estariam nadando a prova 56ª – 
400 m livre e logo a seguir o revezamento. O Prof. Rodney deu razão ao 
Prof. Rogério, mas pediu que os Professores que não tivessem favorável 
ao pedido efetuado que se pronunciasse e como todos concordaram com 
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a mudança, foi acatado o pedido de inversão da prova. O Prof. Hugo 
Lobo da AABB/DF sugeriu a mudança das futuras datas do Troféu Ruben 
Dinard  de  Araújo,  pois  esta  competição  tem  sido  sempre  o  último 
Brasileiro de Inverno de Natação, pegando os atletas em pleno período 
de férias,  além de ser  inverno,  com possibilidade de se encontrar  o 
clima  muito  frio  para  os  jovens  nadadores,  como aconteceu  no  ano 
passado  em  Foz  do  Iguaçu/PR.  Houve  opiniões  de  outros  técnicos 
favoráveis a proposta, sem nenhuma discordância. Prosseguindo o Prof, 
Hugo  Lobo  também  discordou  da  impossibilidade  dos  petizes  II 
participarem no Troféu Maurício Bekenn oficialmente, tendo em vista ser 
essa competição seletiva para o Multinations do ano seguinte, e que as 
nadadoras petizes que nadam sozinhas nas finais, caso tenham ficado 
entre  os  oito  melhores  tempos  nas  eliminatórias,  ficam  em  grande 
desvantagem para conseguirem vagas para o Multinations. Como a Liga 
Européia admite a participação em toda Europa dessas nadadoras de 12 
anos, não nos cabe discriminar as nossas jovens atletas talentosas. O 
Prof.  Rodney  informou  que  as  reivindicações  do  Prof.  Hugo  Lobo 
constariam na  ata  e  que  seria  enviada  para  o  Conselho  Técnico  de 
Natação. O Prof. Rodney aproveitou a presença do grande número de 
técnicos das 21 Federações, para solicitar que os mesmos trabalhassem 
junto aos colégios dos seus nadadores, pais e Federações, inscrevendo-
os  para  que  participassem  dos  Jogos  Escolares  de  suas  cidades,  e 
Estados e que desses Estaduais sairão as Seleções para disputarem os 
Jogos Sulamericanos Escolares, justamente na faixa etária de 12 a 14 
anos, sendo que esse ano deverá ser disputado em Bogotá/Colômbia em 
dezembro  de  2011.  Informou  ainda  que  em  2012,  as  Olimpíadas 
Escolares para 15 a 17 anos estará formando uma seleção brasileira 
escolar para participar do VI Festival Australiano Olímpico da Juventude, 
no período de 16 a 20 de janeiro de 2013 na cidade de Sidney/Austrália. 
O Presidente Francisco convidou a todos para após o encerramento do 
Congresso comparecessem para uma recepção no salão ao lado com 
comidas típicas da região nordestina. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrado o Congresso e eu, Rodney Finizola, lavrei a presente ATA que 
vai por mim assinada.

 
   


