
 

 

 

 

 

 

ATA DO CONGRESSO TÉCNICO E DE ABERTURA DO CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE 

NATAÇÃO – TROFÉU JOSÉ FINKEL – TAÇA CORREIOS– 2018 

 

Ás 18:00 horas do dia Vinte e três de agosto de dois mil e dezoito em um dos salões do Esporte 

Clube Pinheiros, SP, teve início o Congresso de Abertura e Técnico do Campeonato Brasileiro 

Absoluto de Natação – Troféu José Finkel – Taça Correios, com a presença do Dr. Miguel Carlos 

Cagnoni, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Renato 

Cordani, Diretor Geral de Esporte da CBDA; Gustavo Otsuka, Supervisor de Natação da CBDA; 

Daniel Schneider, árbitro geral da competição. Presenças ainda de Ricardo Prado, coordenador 

geral de esportes da CBDA; Dr. Paulo Schmidt, diretor jurídico da CBDA e membro do Comitê 

de Ética e Integridade da CBDA, e, Dr. Fernando Solera, Eduardo Fischer, também membro do 

membro do Comitê de Ética e Integridade da CBDA, que abriu o evento. Eles falaram sobre o 

objetivo do comitê, que é desenvolvimento de atividades educacionais, preventivas e 

repressivas relacionadas a temática de combate ao assédio, abuso, doping, manipulação de 

resultados, racismo e infrações em geral, em colaboração com o Ministério Público do 

Trabalho, ABCD, Ministério do Esporte e outras organizações de interesse público. O 

presidente da CBDA que a convocação para as competições internacionais deste ano foi 

estritamente técnica, elogiando a condução de toda a delegação brasileira, na pessoa do 

Renato Cordani e Albertinho na parte técnica da equipe, sendo certo que foi uma decisão do 

conselho técnico apenas uma tomada de tempo para as competições internacionais. Pelo 

campeonato brasileiro, o presidente Miguel parabenizou ao clube anfitrião, ECP pela presteza 

no atendimento a CBDA e torcendo por todos os atletas e que a natação tem muito a 

demonstrar que realmente tem um futuro brilhante. Pela ordem, seguiu-se com a palavra o 

professor Gustavo Otsuka, alertando sobre a feitura de alguns crachás, tendo problema de 

arquivo corrompido, mas esperando seja o mesmo sanado até amanhã. A programação, a 

princípio será aquela publicada no site, mas tendo em vista o não televisionamento por parte 

do canal SporTV, levantou-se a oportunidade de se refazer o programa horário das finais de 

todos os dias, sendo proposto pelo mesmo que se nadassem, para determinada prova a final 

A, final B e depois a cerimônia de premiação, o que foi aceito por todos por unanimidade, nada 

tendo os presente a reclamar. O professor Alberto Silva (Albertinho) levantou a questão do 

treino nas saídas do nado de costas, sendo-lhe respondido pelo árbitro geral, professor Daniel, 

que as raias 0, 1, 2 seriam para tiros de velocidade; raia 0 para o treino de saída de costas; e, 

raias 7, 8 e 9 para ritmo, o que foi aceito por todos. O professor Gustavo pediu a todos que 

colaborassem com o clube Pinheiros quando da entrada no parque aquático (deck da piscina) 

para que colocassem as proteções nos pés. Dr. Samy, biomecânico do Pinheiros informou que 

estaria disponibilizando para uma pessoa por clube, filmagem de cada prova, podendo os 

interessados se dirigirem ao segundo andar da piscina e procura-lo. Ricardo Prado pediu a 

palavra para informar que teremos a cobertura das eliminatórias e finais em todos os dias do 

campeonato da TVCBDA. O professor Alberto Silva do ECP levantou uma questão do 

pagamento das multas na temporada, na retirada do atleta, que muitas vezes foi antes dos 30 

minutos (muito utilizados nos campeonatos internacionais), quando, ultrapassados, paga-se 

120 francos suíços. Marcio Latuf, representante da UNISANTA citou dois exemplos recentes  



 

 

 

 

 

 

 

que, mesmo apresentando atestado médico, foi cobrado multa. Renato Cordani prometeu 

analisar todos os questionamentos a respeito. Gustavo Otsuka informa que são validas as 

reivindicações serão válidas, mas que deveriam vir diretamente dos clubes para a CBDA, para 

que tudo isso seja visto e revisto em reunião, pois isso envolve também a realização de 

assembléia. Com foco no antidoping, Fernando Solera falou com os treinadores que estavam 

presentes no congresso. De acordo com o integrante do Comitê de Ética da CBDA, o tempo foi 

muito proveitoso para que os treinadores entendessem um pouco o objetivo do comitê. 

Fechando o congresso técnico, Dr. Eduardo Fischer, ex-atleta de Natação e atualmente 

formado em direito, Eduardo Fischer também faz parte do Comitê de Ética da CBDA e falou 

com os treinadores. Ele explica a importância de ter um atleta participando de ações como 

estas para o futuro do esporte.Por final, o Sr. Renato Cordani, Diretor Geral de Esportes da 

CBDApediu 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. São Paulo, SP, 23 de agosto de 2018. 

 

 

 
 


