ATA DO CONGRESSO TÉCNICO E DE ABERTURA DO CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL
INTERCLUBES DE NATAÇÃO DE INVERNO – TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA – 2019
Ás 18:15 horas do dia quatro de junho de dois mil e oito em uma das salas da Sede Social do
Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, MG, teve início o Congresso de Abertura e Técnico do
Campeonato Brasileiro Juvenil Interclubes de Natação de Inverno - 2018, com a presença
Ricardo Prado, Coordenador de Esportes da CBDA, Eros Damasceno, Presidente da FAM. Eros
teceu alguns comentários quanto à realização do Campeonato e aproveitou para dar as boasvindas aos participantes, esperando que todos tenham feito uma boa viagem e os atletas aptos
para a competição. Informou que, em menos de 30 dias dois campeonatos (Sudeste e
Brasileiro Infantil), esperando seja o brasileiro juvenil realizado da mesma forma da melhor
maneira possível. Ricardo Prado, agradece a presença de todos e nessa jornada lhe foi
solicitado a representatividade pela CBDA, pelo que aceitou, torcendo para que possa exercer
essa função da melhor forma possível. Acredita no trabalho dos treinadores, e que a presença
de 90 clubes demonstra isso, e, que apesar do momento difícil, na parte prática da natação,
está sendo aguardando a superação. Pelo MTC, na pessoa do Mauro Diniz, sendo uma honra a
recepção de todos, relembrando que o infantil foi uma festa bonita da natação com bons
resultados e que o juvenil tenha os mesmos resultados, pela história da natação e do esporte
do Minas Tênis Clube. Agradecer a CBDA e FAM pelo esforço na realização do campeonato.
Pesquisa já no campeonato infantil realizada pela UFMG aonde foram avaliados alguns
nadadores. Teófilo Laborne informa que sendo a terceira competição no Minas, o clube se
esforça para atender a todos e que são vários sócios com áreas diferentes com ação no local e
pedir a compreensão de todos para a piscina de soltura, 4 raias e aulas de escolinha o que não
impede do trabalho de soltura. Informa da necessidade do crachá. Cuidado e atenção para que
não percam os crachás e que podem cair em mãos erradas e a questão de segurança e
importante para todos. Que todos sejam bem-vindos. Nos assuntos gerais, foi levantado pelo
professor Antônio Barbosa da ASBAC/Aquanaii, do Distrito Federal, sobre a previsão horário na
terceira etapa, que sendo bastante desgastante e demorada, sugere a possibilidade de
readequação na ordem das provas, colocando as de fundo para o final da etapa, o que foi
rejeitado pelos presentes, considerando o fato de que muitos clubes se programam pelo que já
foi publicado. Ricardo Prado, 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.
Rio de Janeiro, RJ, 04 de junho de 2019.

