
1

ATA DO CONGRESSO DE ABERTURA E TÉCNICO DO XX 
CAMPEONATO  BRASILEIRO  JUVENIL  DE  INVERNO  – 
TROFÉU DR. ARTHUR SAMPAIO CAREPA.  

Aos oito dias do mês de junho de 2011, às 18:00 horas, no 
salão  do  Náutico  Atlético  Cearense,  na  cidade  de 
Fortaleza/CE,  foi  iniciado  o  Congresso,  estando  à  mesa 
diretiva composta pela Profª Yone Vieira Borges – Presidenta 
da Federação Cearense de Desportos Aquáticos, Prof. Rodney 
Finizola – Coordenador Geral da CBDA, Prof. Jefferson Borges 
Arbitro FINA e Geral do Campeonato e a Profª Gilda Maria E. 
Bárbara  Hupsel  –  Presidenta  da  Federação  Aquática  de 
Roraima.  Iniciando,  a  Profª  Yone  fez  à  sua  saudação, 
desejando  sucesso  as  equipes  presentes  e  colocando-se  à 
disposição  de  todos  enquanto  estiverem  em  Fortaleza.  A 
seguir, o Prof. Rodney em nome da CBDA agradeceu a FCDA 
por  sediar  mais  uma  grande  competição  do  Calendário  de 
Natação da CBDA e parabenizar os 81 clubes presentes, de 18 
Estados  e  do  Distrito  Federal  num total  de  441  atletas,  e 
tendo  a  certeza  do  sucesso  do  Campeonato  com  ótimas 
performances  e  recordes.  Leu  a  programação,  tendo  sido 
solicitado  para  que  fossem  alterados  os  horários  das 
eliminatórias da 5ª feira e sábado, iniciando o aquecimento às 
15:30 horas e as provas às 17:00 horas,  sendo aprovado. 
Deu as informações sobre as presenças dos atletas no banco 
de controle com no mínimo três séries antes das suas provas, 
comparecerem  quando  chamados  para  as  cerimônias  de 
premiação  imediatamente,  nas  etapas  eliminatórias 
aguardarem após as suas sérias, junto as placas, a saída da 
série seguinte e não deixarem de se apresentarem ao banco 
de controle com as suas carteiras de identificação. Apresentou 
o  Prof.  Jefferson  que  será  o  Árbitro  Geral  da  competição, 
tendo o mesmo feito alguns comentários sobre a arbitragem e 
tendo respondido as perguntas que lhes foram feitas sobre as 
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condições  do  parque  aquático.  A  seguir  o  Prof.  Rodney 
colocou para quem desejasse fazer uso da palavra, tendo o 
Prof. Mirco Cavales do Grêmio Náutico União (RS) ponderado 
que as cidades de Fortaleza/CE e Vitória/ES realizam sempre 
Campeonatos Brasileiros e que as duas piscinas que recebem 
essas  competições,  precisam  ter  raias  novas,  pois  as  que 
possuem  não  estão  em  condições  de  realizarem  um 
Campeonato, devendo a CBDA fazer uma doação para essas 
Federações. O Prof. Rodney informou que, quanto à realização 
de Campeonatos Brasileiros nessas duas cidades, Fortaleza e 
Vitória,  é  face  os  seus  Presidentes,  terem sempre  feito  as 
suas  solicitações  para  realizarem  Campeonatos  na  época 
devida, isto é, até outubro de cada ano, e caso outros Estados 
não  solicitem esses  Campeonatos  por  eles  pedidos,  lhes  é 
dado o direito  de  realizar  essas  competições.  Em assuntos 
gerais, o Prof, Rodney solicitou aos técnicos ali presentes, que 
auxiliassem  em  suas  respectivas  cidades  junto  aos  seus 
atletas  e  seus  pais,  que  por  ocasião  das  Competições 
Escolares em suas cidades e Estados, insistam para que os 
seus  colégios  inscrevam  a  escola  para  participarem  das 
competições  escolares  seletivas  para  formação  da  seleção 
estadual e assim possam participar das Olimpíadas Escolares 
para  12  e  14  anos  e  15  a  27 anos.  Para  2011,  os  Jogos 
Sulamericanos Escolares – 12 a 14 anos serão disputados em 
Bogotá/Colômbia. Para 2012 as Olimpíadas Escolares – 15 a 
17 serão seletivos para o Festival Olímpico da Juventude, com 
à convocação de 9 femininos e 9 masculinos, sendo que será 
disputado em janeiro de 2013 na cidade de Sydney/Austrália, 
sendo a Natação um dos quatro esportes escolhidos pelo COB, 
para  disputarem essa  importante  competição  internacional. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o Congresso e eu, 
Rodney  Finizola,  lavrei  a  presente  ATA  que  vai  por  mim 
assinada.


