
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2018 

 

BOLETIM Nº 241/2018 
(CCV) 
 

Ilmºs. (a) Srs. (a)  
DD. Presidentes 
Federações Filiadas  
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
 
 
Prezados (as) Srs. (as) Presidentes, 
 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, com o objetivo de 
promover a educação e uniformizar o conhecimento de polo aquático em diversas 
áreas, vem por meio deste informar a realização do Congresso Nacional Técnico de 
Polo Aquático 2019. 

 
O evento é gratuito e voltado para os técnicos e treinadores de todas as categorias, 
aberto a diretores e atletas, e será realizado de 13 a 16 de março de 2019, no Rio de 
Janeiro, em local a confirmar. 

Serão abordados temas diversos, como pedagogia esportiva, condicionamento físico, 
técnico e mental, nutrição, regras e interpretações, questões comportamentais, 
planejamento de treinos físicos e táticos, bem como serão apresentados e debatidos 
questões gerais e o planejamento de longo prazo da modalidade, no último dia, 
quando a presença de toda comunidade será fundamental. A programação será 
enviada em breve. 

Os técnicos deverão se inscrever até 8 de fevereiro de 2019, enviando email 
para cristina.callou@cbda.org.br com cópia para ricardo.azevedo@cbda.org.br. 

Haverá certificação ao final e, seguindo o padrão de boas práticas internacionais e de 
outras modalidades no Brasil, a presença dos técnicos durante o período integral do 
evento é obrigatória, sem a qual o profissional se tornará inabilitado para 
integrar comissões técnicas de seleções e representar seu clube em 
competições nacionais oficiais. 

Na ocasião do Congresso, será lançado o Conselho Nacional de Polo Aquático, 
formado por representantes das entidades, atletas, ex-atletas, árbitros e de outras 
regiões do Brasil. 

A programação completa, com horários, palestrantes e temas, será publicada em 
janeiro de 2019, mas, desde já podemos informar que o início do Congresso será no 
dia 13/03/2019 as 09:00, e o encerramento no dia 16/03/2019 às 19h00. 



 

 

 

 

 

Solicitamos que o presente Boletim seja amplamente divulgado entre seus clubes 
filiados, e informamos que o original encontra-se assinado e arquivado na sede da 
CBDA. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e 
consideração.  

 

Atenciosamente, 

 

 
 
Miguel Carlos Cagnoni 
Presidente 
 

 

João Francisco de Carvalho Pinto Santos 
Diretor de Polo Aquático 
 
 
 

Ricardo Azevedo           
Coordenador de Seleções 
 

 

 

 

 

 

 

 


