
 
ATA DO CONGRESSO TÉCNICO E DE ABERTURA DO CAMPEONATO BRASILEIRO JÚNIOR INTERCLUBES DE 

NATAÇÃO DE INVERNO – TROFÉU DR. TANCREDO NEVES– 2018 

Ás 18:04 horas do dia Vinte e seis de junho de dois mil e dezoito no salão nobre do Santa Mônica Clube de 

Campo, em Colombo, PR, teve início o Congresso de Abertura e Técnico do Campeonato Brasileiro Júnior 

Interclubes de Natação de Inverno - 2018, com a presença Renato Cordani, Diretor Geral de Esporte da 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos; Ivo Piovesan Filho, Presidente da Federação de Desportos 

Aquáticos do Paraná; Marcelo Falcão, árbitro geral da competição. Presenças ainda do Presidente da Federação 

Aquática do Estado do Rio de Janeiro (FARJ), Professor Celso Oliveira; Da direção de esportes do clube anfitrião, 

representados pelo Sr. Plinio Gonçalves de Azevedo, gerente de esportes. O diretor geral de esportes, Renato 

Cordani, teceu alguns comentários quanto à realização do Campeonato e aproveitou para dar as boas-vindas 

aos participantes, deixando as suas escusas pela não vinda no congresso do presidente da presidente da CBDA, 

Dr. Miguel Carlos Cagnoni. Passou a palavra ao gerente de esportes do clube anfitrião, Plínio, que além de dar as 

boas vindas a todos, colocou o clube à disposição para o que precisarem; explicou que Colombo é uma região 

metropolitana de Curitiba; e torce para que todos tenham ótimos resultados. Convidado a palavra, o Diretor de 

Esportes do Santa Mônica, Sr. Eduardo Gomes, este deu as boas vindas também a todos, desejando boa sorte 

aos atletas; disse que o clube competitivamente tem apenas dois anos de atividades, mas que pretende com um 

trabalho sério, permanecer sempre com bom nível de competição. Tomando a palavra o presidente da FDAP, 

Ivo Piovesan Filho, saudou a todos, dando boas vindas a Colombo, frisando que o ambiente é importante e 

salutar para o crescimento dos atletas que buscam os resultados; agradeceu ao presidente do clube pela 

hospitalidade; agradecendo também a Confederação pela escolha da cidade e o clube com uma das melhores 

infraestruturas do país; que os atletas devem sempre aparecer nas piscinas e técnicos nas bordas, nada mais do 

que isso. Renato Cordani alertou sobre os índices para os campeonatos de verão desta temporada de 2018; 

Proposta neste caso seria a mesma tabela de 2017 para tais campeonatos; informou que os índices de 

campeonatos de inverno foram 1 % (Hum por cento) mais fracos do que os de verão. Informou sobre o 

campeonato sul americano de natação para o ano de 2019, que serão as classes Juvenil A (2004/2005), que são 

os infantis para o campeonato Maurício Bekenn a provável competição seletiva e Juvenil B (Juvenil 1, Juvenil 2 e 

Júnior 1) para os anos de 2003, 2002 e 2001. Marcelo Falcão, árbitro geral da competição frisou que está ali para 

colaborar com a natação, torcendo para que todos tenham uma boa competição. Renato Cordani informou a 

todos sobre a programação do campeonato, com horários e levantou a hipótese de que o hino nacional fosse 

tocado no sábado as 17:15; Gerson (técnico e representante da Unisanta) fez proposta para que todas as etapas 

começassem meia hora de antecedência nas finais. Alguns propuseram que fosse apenas na 6ª feira e outros 

propuseram que se mantivesse a programação como foi publicada. Posto em votação, foi considerada 

vencedora por maioria dos votos dos representantes dos clubes habilitados para tanto, a proposta de que se 

antecipasse em meia hora apenas a etapa de 6ª feira. O representante da imprensa junto a CBDA alertou sobre 

a necessidade dos técnicos falarem com os atletas vencedores das provas da competição para que na saída da 

piscina, deem uma parada para uma entrevista, que vem sendo realizada nos outros campeonatos com grande 

sucesso, até para que os atletas tenham uma experiência maior quando forem dar entrevistas a outros veículos 



 
de comunicação. Renato Cordani mostra como serão distribuídas as raias durante o período de aquecimento, tal 

qual foi mostrado no slide de apresentação para o evento. Silas, técnico do Esporte Clube Pinheiros de São 

Paulo solicitou que se apertassem as raias para que estas subissem mais um pouco, o que beneficiaria a todos os 

atletas; Foi respondido pelo representante do clube dessa possibilidade, mesmo não sendo necessário. Ken, 

técnico e representante do Grêmio Náutico União de Porto Alegre, RS, solicitou que se abrissem as janelas da 

piscina, pelo que foi prontamente respondido pelo Sr. Plínio de que seria feito. Marcelo Falcão pede a palavra 

para informar sobre as regras da FINA para os nados borboleta e medley, que estavam dando uma certa 

polêmica nas suas respectivas interpretações. Pelo nado Borboleta, disse que não se pode sair de lado nas 

viradas, e, pelo medley o nado livre não pode sair de costas, já que ficaria caracterizado a posição de costas. 

Sobre os encaixes de costas, informou que o árbitro é quem coloca, mas quem regula o aparelho nos blocos são 

os atletas. Silas, pergunta qual o encaixe será utilizado, sendo-lhe respondido que seria o Mytha. Instado dúvida 

sobre a prova de 800 metros livre Júnior, na parte da manhã, haveria uma série das que teríamos cinco atletas 

de uma classe e três de outra, se poderiam nadar juntas, assim como foi na classe juvenil no Rio de Janeiro, 

sendo-lhe respondido pelo árbitro geral que isso seria visto quando da etapa correspondente. Sem nenhum 

corte solicitado para a competição naquele momento. Por final, o Sr. Renato Cordani, Diretor Geral de Esportes 

da CBDA pediu que lavrasse a presente ata e o Sr. Rodolfo Moreira Reis Carneiro, assistente das modalidades da 

CBDA assim o fez. Nada mais havendo a tratar ou relatar, eu Rodolfo Carneiro, lavrei a presente ata. Colombo, 

PR, 26 de junho de 2018. 

 

 

 


