
 

 

 
 
 

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2019. 
 

Boletim nº 0109/2019 
EAF 
 
 
Ilmºs. Srs. 
DD. Presidentes de Federações Filiadas 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
 

 
Prezados Presidentes, 
 
 
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos-CBDA, vem informar que considerando ter 
havido um pedido especial e formal da FINA, assinado por seu Diretor Executivo, Cornel 
Marculesco (doc. 1-anexo), afim de convidar o atleta Nicholas Santos para participação no 18º 
Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2019, a ser realizado em Gwangju, Coreia do 
Sul. 
 
Que tal pedido, em apertada síntese, mostrou-se da seguinte forma (português): 
 

“Após o excelente desempenho do nadador no FINA Champions 
Swim Series 2019, a FINA tem o prazer de convidar o Sr. Santos 
para participar do Campeonato Mundial da FINA que será 

realizado em Gwangju em julho de 2019. Dessa forma, 
gostaríamos muito que a CBDA inscrevesse o Sr. Santos, levando 
em conta, é claro, as Regras da FINA sobre o número de 
nadadores com índice A & B”. 
 

Informa o convite citado que todas as despesas com a referida participação do atleta serão 
custeadas pela FINA e pelos patrocinadores do atleta; 
 
Que o atleta convocado e inscrito para a prova dos 50 metros nado borboleta, GABRIEL SANTOS, 
abriu mão de sua participação na referida prova, em razão da realização do revezamento 4 x 

100 livre na mesma etapa, deixando uma vaga em aberto nos 50 metros nado borboleta; 
 
Que o atleta Nicholas Santos possui o incide “A” da FINA, e detém atualmente o melhor tempo 
do mundo no ano de 2019, vencendo a última seletiva no Troféu Maria Lenk, e hoje mostra-se 
o melhor atleta brasileiro na referida prova; e 
 
 



 

 

 
 
 
Que a CBDA, na condição de filiada à FINA, tem a mais alta estima pelas decisões emanadas 
pela referida Federação Internacional, buscando sempre estar em consonância com as 
resoluções e determinações por ela publicadas. 
 
Dessa forma, a CBDA, através do presente boletim, informa que irá aceitar o pedido feito pela 
Federação Internacional de Natação (FINA), pelas razões expostas e a PEDIDO DA FINA, 
CONVIDA o atleta NICHOLAS ARAÚJO DIAS DOS SANTOS, para participar na prova dos 50 
metros nado Borboleta no 18º Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2019, a ser 
realizado em Gwangju, Coreia do Sul, devendo o atleta estar cientes que todos os custos e 
despesas com sua participação serão suportados pela Federação Internacional em conjunto 

com os patrocinadores individuais e privados do referido atleta. 
 
Solicitamos que o presente Boletim seja amplamente divulgado entre os seus clubes filiados e 
informamos que o original encontra-se assinado e arquivado nesta Entidade Nacional. 

 
Atenciosamente, 
 
 
Miguel Carlos Cagnoni 
Presidente 

Eduardo Fischer 
Diretor de Natação 

 

 
 

 


