
Ata do Congresso de abertura e técnico do XLI Festival CBDA/Correios Sudeste de Clubes Mirim e 
Petiz – Troféu Ivo da Silveira Lourenço, realizado no dia 26 de maio de 2011, as 18:00 horas, na 
sala do relógio do Minas Tênis Clube, à Rua Espírito Santo, 2.323 na cidade de Belo Horizonte – 
MG, com as presenças registradas em livro próprio. Dando início ao congresso o Sr. Carlos Magno 
Simões, cumprimentou os participantes e convidou as autoridades para comporem a mesa diretiva: 
o diretor de natação, do Minas Tênis Clube, Sr. Carlos Antônio da Rocha Azevedo, e o chefe do 
departamento de natação do Minas Tênis Clube, Sr. Teófilo Laborne Ferreira fala a ausência do 
presidente  da  Federação  Aquática  Mineira  no  congresso  devido  a  uma viagem por  motivo  de 
falecimento de um ente de sua família e que na oportunidade a FAM estaria representada pela Sra. 
Mafalda Barbosa Gomes e  registra  a  presença do Prof.  Rodney Finizola,  coordenador  geral  da 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, e seu representante no evento o qual 
cumprimenta os participantes e fala de seu prazer em estar participando do Festival que já está em 
sua  quadragésima  primeira  edição  e  que  com  muita  satisfação  vê  que  a  sua  participação  na 
construção desse molde de competição valeu a pena. Fala aos treinadores que o sucesso de seus 
atletas esta em suas mãos, pois estes são o futuro da natação brasileira, em especial a região sudeste 
que é rica em atletas de alto rendimento.   Antes de passar a palavra ao diretor de natação do Minas 
Tênis Clube, o Prof. Rodney cumprimenta o clube pela conquista recente do Troféu Profa. Maria 
Lenk.  O  Sr.  Carlos  Antônio  da  Rocha  Azevedo,  o  Rochinha  agradece  e  dá  boas  vindas  aos 
participantes em nome do presidente Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho e do gerente de esportes Sr. 
Luiz Gustavo Lage; enaltece a realização de eventos que são formadores de atletas em sua base, que 
mostram a estes o caminho da disputa e da importância destes aprenderem com isso o verdadeiro 
sentido do esporte sem muitas cobranças, enfim, um festival. Deseja sucesso a todos.  A seguir o 
Prof. Rodney fala da programação oficial do evento: 27/05/2011 – Sexta - feira – Aquecimento: 
08:00 horas; Início da 1ª etapa do Mirim I e II : 09:00 horas; Aquecimento: 14:15 horas; Solenidade 
de inaugural com entrega de troféu Correios à equipe campeã do desfile -  15:30 horas, início das 
provas da 1ª  etapa do Petiz I e II:16:00 horas.  Dia 28/05/2011 – Sábado: Aquecimento: 08:00 
horas; Início das provas da 2ª etapa do Mirim I e II: 09:00 horas com entrega dos troféus do mirim; 
Aquecimento:  14:30  horas,  Início  das  provas  da  2ª  etapa  do  Petiz  I  e  II:  15:30  horas;   Dia 
29/05/2011 – Domingo – Aquecimento: 07:30 horas, início das provas 3ª etapa Petiz I e II: 08:30 
horas e entrega dos troféus. Para falar sobre o croqui da piscina o Prof. Roberto Antonino, do Minas 
Tênis Clube cumprimenta os participantes desejando boas vindas. Informando onde seria o banco 
de  controle;  quais  os  locais  que  teriam banheiros  para  público  e  atletas;  onde  os  participantes 
encontrariam lanchonetes e restaurantes no clube.  Ao término o diretor de natação do MTC, Sr. 
Carlos Antônio fala da cordial convivência dos atletas que são sócios das agremiações participantes 
do evento com os sócios do clube anfitrião, frisando achar muito importante receberem estas visitas. 
O Prof. Rodney pede aos treinadores que enviem seus atletas ao banco de controle pelo menos com 
03 (três)  séries de antecedência para evitar  atropelos;  aproveita  para pedir  aos treinadores para 
reforçarem a atenção no que diz respeito ao uso dos trajes proibidos pela FINA pelos seus atletas; 
da necessidade de apresentação de documentos com foto ao apresentarem-se. Na solenidade de 
premiação, para agilizar, espera contar com a colaboração de todos em enviarem seus atletas assim 
que forem convocados.  A seguir o representante do Clube de Regatas Flamengo pede a volta da 
prova de 50 metros nado livre ao programa para a categoria Petiz, visto que os atletas vêem seus 
ídolos  nadarem esta  prova,  com os  resultados  espetaculares,  e  se  espelham neles  e  que  assim 
exercem influencia muito grandes nas crianças. O Prof. Rodney após esta explanação promove uma 
votação da proposta que será levada ao Conselho Técnico Nacional para a próxima temporada: ao 
final o resultado foi de 11 (onze) votos a favor e um (01) contra. O Prof. Rodrigo Barbosa, da Gota 
D’Água  Academia  fala  da  necessidade  de  estender  o  prazo  para  entrega  das  papeletas  de 
revezamento visto que houve acréscimo de prova, assim foi determinado que  o prazo seria até a 7ª 
prova na primeira etapa e 21ª prova na segunda etapa. Sobre os revezamentos inscritos sem tempo 
dos clubes do Rio de Janeiro foi questionado ao Prof. Rodney e este frisou que a CBDA recebe as 



inscrições  das  federações.  O  representante  do  Marina  Barra  Clube,  Prof.  Ricardo  Trovão, 
argumenta sobre a participação das equipes de revezamentos: que muitos clubes têm condição de 
inscreverem várias equipes, apesar de não ter nada contra gostaria que somente as duas melhores 
equipes de cada clube marcasse pontos,  diminuindo a desigualdade com  as que não têm condição 
de formar tantas equipes. O representante do Clube Atlético Juventus, Prof. Eduardo de Oliveira Pio 
fala da possibilidade das equipes escalarem os revezamentos com atletas das subcategorias nos 
revezamentos, o Prof. Rodney comenta que levará as propostas ao Conselho Técnico Nacional. 
Após,  nada  mais  havendo  a  tratar  o  representante  da  Confederação  Brasileira  de  Desportos 
Aquáticos - CBDA encerrou o congresso desejando a todos muito sucesso. Eu, Mafalda Barbosa 
Gomes,  secretária  lavrei  a  presente  Ata  que  vai  por  mim  assinada,  e  pelo  representante  da 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, Sr. Rodney Finizola. 
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