
 

 

 

 

ATA DO CONGRESSO TÉCNICO E DE ABERTURA DO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES 

JÚNIOR DE NATAÇÃO DE INVERNO – TROFÉU DR. TANCREDO NEVES – 2019 

Ás 18:16 horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e dezenove em uma das salas da Sede 

Social do Santa Mônica Clube de Campo, Colombo, PR, teve início o Congresso de Abertura e 

Técnico do Campeonato Brasileiro Interclubes Júnior de Natação de Inverno - 2019, com a 

apresentação da mesa, que contou com as presenças do Professor Ricardo Prado, Coordenador 

Geral de Esportes da CBDA, Ivo Piovesan Filho, Presidente da Federação de Desportos Aquáticos 

do Paraná (FEDAP); Jefferson dos Santos Borges, árbitro FINA, geral da competição; Coronel 

Gilberto Foltran, presidente do Santa Mônica Clube de Campo, Eduardo Gomes, diretor 

esportivo do clube sede, e, Letícia Arend, diretora jurídica do clube sediante. O Cel. Foltran deu 

as boas vindas a todos das comissões técnicas e atletas; que estamos chegando perto dos Jogos 

Olímpicos em 2020, nesta fase (idade) dos atleta; que a competição serve para mostrar mais 

ainda o clube a todos; Cumprimentar os componentes da CBDA, FDAP; Agradecimentos 

especiais ao Ricardo Prado, ícone da natação brasileira, referência mundial; Agradecimentos, 

enfim, a todos os funcionários do clube, que todos tenham uma competição de alto nível. 

Ricardo Prado agradece pelas palavras e a todos os componentes da mesa; agradecimentos ao 

Santa Mônica Clube de Campo (sede) e ao CBC (Comitê Brasileiro de Clubes); Que todos 

entendam o momento pelo que passa a CBDA, e, mesmo assim estão todos ali lutando para o 

bem da natação, pois o esforço é de todos, pois isso fortalece a natação. O presidente da FDAP, 

Ivo, agradece ao presidente do clube sede e a todos os envolvidos no clube com a competição. 

E que os atletas para os Jogos Olímpicos de 2024, pela idade, sairiam desta geração; Alertou 

sobre o momento difícil da CBDA, que os presidentes de federação precisam ser mais pró ativos, 

para buscar soluções e buscar elevar o nome dos desportos aquáticos, aqui no Brasil, agora pelas 

competições realizadas na Europa, Pan Americano e Mundial na Coréia; que a competição seja 

de êxito e contemple o trabalho de todos os técnicos. A seguida foi dada a palavra ao árbitro 

geral da competição (FINA), Jefferson dos Santos Borges, que apresentou o slide elaborado para 

a competição, informando os horários das etapas (eliminatórias e finais), raias de aquecimento, 

que propôs sobre as raias de ritmo e velocidade, serem alteradas, sendo aprovado por 

unanimidade, para 0 e 1 para ritmo, e, 8 e 9 para os tiros de velocidade (respeitando sempre o 

limite de metragem para a cabeceira principal de 25 metros e 15 para a cabeceira oposta; Sobre 

o programa de provas, foi proposto pelo Ricardo Prado que houvesse uma alteração no 

programa, colocando as provas de fundo para último, logo após as de medley previstas no 

programa nesta etapa. Tendo sido posto em votação, foi negado por maioria; Ainda sobre 

programa de provas, foi proposto pelo árbitro geral, com o objetivo de ganho de tempo, que, 

nas provas de 1500 e 800 na terceira etapa, que a primeira série da classe Júnior 2 nadasse 

juntamente com a primeira do Júnior 1. Tendo sido posto em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Jefferson, continuando com a palavra, fala sobre as previsões horário (manhã e 

tarde), e, que sobre os equipamentos no auxílio do nado costas, que alertou aos treinadores  

 



 

 

 

 

presentes para alertarem aos seus atletas que somente duas posições serão ideais para o nado 

costas, posições 0, - 4. Solicitou a colaboração dos treinadores que quando seus atletas 

medalhistas forem chamados, que se dirijam imediatamente as cerimônias de premiação. 

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, 25 de junho de 2019. 

 

 

 


