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ATA DA REUNIÃO VIA GOOGLE MEETS COM PRESIDENTES DE FEDERAÇÃO  
 
Realizada em 24/08/2020, via Internet 
 
PARTICIPANTES:     
    

• Luiz Fernando Coelho presidente CBDA 

• Renato Cordani diretor geral CBDA 

• Sergio Silva diretor maratonas CBDA 

• Gustavo Otsuka supervisor natação CBDA 

• Marcelo Falcão (PE) 

• Guillermo Sanchis (CE) 

• Keila Arruda (ES) 

• Diego Albuquerque (BA) 

• Teca Marinho (RR) 

• Ivo Piovezan Filho (PR) 

• Victor Gonçalves (DF) 

• Antonio Meira Leal (PB) 

• Harvey Brizola (MT) 

• Marcello Vargas Tiago (MS) 

• Flavio Campos (SP) 

• Celso Oliveira (RJ) 

• Yuri Jordy (PA) 

• Marcos Bandeira (AP) 

• Carlos Camargo (SC) 

• Mauro Campos de Quadros (RS) 
 
       

PAUTA: 
 

• Quinta reunião virtual na pandemia 

• Calendário Natação 2020 

• Dívida CBC 
 

 

DESENVOLVIMENTO: 
 

O presidente Luiz Fernando Coelho abriu a reunião, falou sobre a situação da entidade e sobre 
as dificuldades financeiras em função da suspensão do pagamento da Globosat, e posteriormente 
passou a palavra para o diretor geral Renato Cordani, que apresentou uma proposta de calendário 
para a natação para o final de 2020, na situação de pandemia. Basicamente a proposta era organizar 
torneios de cunho nacional, mas com cada federação organizando a sua competição, e a CBDA 
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compilando e organizando tudo em uma competição de integração nacional. Apenas o Troféu Brasil, 
na categoria absoluto, que seria presencial. (o plano completo aprovado está escrito mais abaixo). 

 
Apresentado o plano, passou-se a palavra aos presidentes presentes, que um a um puderam 

se manifestar. Yuri Jordi perguntou se cada federação poderia usar o sistema de cronometragem que 
esteja disponível, Cordani respondeu que sim, que cada Federação é responsável por coletar tempos 
verídicos e oficializá-los, por qualquer sistema. Marcelo Falcão (PE) ponderou que para valer recorde 
o tempo tem que ser obtido por placa de chegada. Ivo (PR) ponderou que as distâncias no seu estado 
são grandes, e que se eventualmente poderia dividir as competições, a resposta foi afirmativa. Diego 
(BA) e Carlos (SC) disseram que por as condições não serem exatamente iguais para todos, que devia 
ser usado o termo “Primeiro do Ranking”, e não “Campeão Brasileiro”. Celso (RJ) ponderou que cada 
federação deveria poder fazer a competição no final de semana que desejasse, e que o primeiro do 
ranking seja declarado campeão sim. Cordani ponderou que ao menos três estados não tinham piscina 
de 50m (AL, TO e MS), e que por esse motivo se a competição fosse em raia longa, os atletas desses 
estados deveriam se deslocar para um estado vizinho que tenha piscina olímpica. Cordani também 
propôs que fosse determinada uma data (10 de setembro) para essa resolução e que o “plano 
pandemia” fosse acionado.  

 
Das manifestações, ficaram três dilemas a serem resolvidos por votação. 

 
1)  se o torneio seria considerado “Campeonato” ou “Ranking Nacional” 
2) se as piscinas do INF-JUV seriam 25m ou 50m 
3) se todas as federações deveriam obedecer a mesma data, ou se cada federação poderia fazer na 
sua data escolhida, dentro do mês da competição. Os resultados por votante estão na tabela abaixo 
(alguns votantes não estavam na hora ou votaram em branco). 
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 Além disso, por unanimidade os presidentes acordaram que não se precisaria esperar o 20/09, 
que as resoluções já podem tomar efeito e serem oficializadas.  
 

Desta forma, o seguinte esboço de calendário ficou APROVADO (detalhes a serem decididos 
posteriormente). 
 
PREMISSAS (as razões do novo formato) 

• SAÚDE ACIMA DE TUDO 

• SEM PÚBLICO 

• INTEGRAÇÃO NACIONAL – FEDERAÇÕES ESTADUAIS 

• ÍNDICE TÉCNICO É IMPORTANTE, MAS NÃO O MAIS IMPORTANTE 

• PRECISAMOS DE UMA COMPETIÇÃO DE CARÁTER NACIONAL (bolsa atleta, bolsa estados) 

• ESPERANÇA, RECOMEÇO, RESSURREIÇÃO 

• OLÍMPICOS SIM PRECISAM DE UMA COMPETIÇÃO TESTE 

Será realizado um Troféu Brasil presencial, no Vasco da Gama (RJ), com protocolos rígidos, só 

adultos, e competições de Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil, JR CADA UM EM SEU ESTADO, com compilação 

nacional (ranking). As datas e particularidades serão as seguintes: 

A) Festival Mirim / Petiz 27 e 28 de novembro   

FESTIVO – SORTEIOS – LIVES – ENTREVISTAS – PISCINA DE 50m (ou em piscina de 25m com tempo 

convertido para 50m). Programa de provas a definir.  

 

B) Torneio Infantil / Juvenil  Piscina de 25m obrigatoriamente 04-05 de dezembro 

DIPLOMAS ATÉ OITAVO EM TODAS AS PROVAS. VALE RECORDE BRASILEIRO (desde que tempo 

registrado com placa). Ranking nacional de todas as provas. Programa de provas a definir. 

 

C) Torneio Junior. Piscina de 50m obrigatoriamente 09-12 de dezembro 

DIPLOMAS ATÉ OITAVO EM TODAS AS PROVAS. VALE RECORDE BRASILEIRO (desde que tempo 

registrado com placa). Ranking nacional de todas as provas. A única particularidade é que o nadador 

Junior pode participar presencialmente do TB (ver item D), valendo o tempo dele nas eliminatórias 

para o Ranking da sua categoria. 
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D) Troféu Brasil presencial em 4 dias, 09-12 de dezembro, no CRVG (RJ).  

Programa de provas a definir. Eliminatórias, Final A e B. Juniores disputam o ranking nacional JR pela 

manhã. Competição a ser veiculada pela TV CBDA e/ou Globo.  

Atenção: protocolos rígidos para todas as competições estaduais e para o Troféu Brasil, a serem 

definidos pelos médicos e autoridades. 

Do rendimento em inscrições, 10% fica com a Bigmidia. O restante entra no caixa da Federação 
Estadual. A federação paga os custos (arbitragem, ambulância, aluguel de piscina, em rubricas bem 
definidas), e o superávit é dividido meio a meio entre a federação e a CBDA. 

 
Renato Cordani pediu permissão para informar a comunidade do calendário acima no 

programa da TV CBDA da quinta feira 27-08-2020 às 17h, a permissão foi dada, e Cordani pediu a 
presença de dois presidentes. Mauro Quadros (RS) e Teca Marinho (RR) se voluntariaram e entrarão 
ao vivo no programa. É importante deixar claro que as competições nos estados só serão realizadas 
caso as autoridades estaduais permitam, e com toda a segurança e protocolos adequados.  

 
Em seguida, o presidente Luiz Coelho passou a informar os presidentes sobre a dívida do CBC, 

de cerca de 8 mil reais. Informou que a dívida é devida, e que a CBDA  reconhece a mesma (apesar de 
ter sido contraída na gestão anterior) e temos até o dia 31/08/2020 para pagarmos. Afirmou que temos 
plano A, B e C para pagarmos. Celso Oliveira (RJ) ponderou que o CBC é muito importante para alguns 
de seus filiados, e que se os planos A, B e C não funcionarem, que ele quer que voltemos com esse 
assunto para que os presidentes possam ajudar, e que o caso não fique sem solução. Flavio Campos 
(SP) corroborou. Carlos Camargo (SC) ponderou que a CBDA não deve ficar refém do CBC, e que no 
estado dele (SC) apenas um clube é filiado à entidade, e que os clubes pequenos não são beneficiados 
pelo CBC, e isso no longo prazo não é saudável para a CBDA. 

 
O presidente Coelho reiterou que a dívida será paga, pois é devida, mas que as negociações 

com o CBC serão mais duras para os próximos anos, visto que as cláusulas atuais não são vantajosas 
para a Confederação.  

 
Antonio Leal (PB) disse que era necessário discutir o´calendário do Nado Artístico e das 

Maratonas.  
 
Luiz Fernando Coelho ponderou que devido o adiantado da hora (duas horas de reunião), outra 

reunião deveria ser marcada para a próxima segunda feira, 31/08/2020, no mesmo horário para 
discutir maratonas e nado artístico. Todos concordaram, e assim a reunião foi encerrada.  
 

 
CONCLUSÃO: 
 
Quinta reunião geral realizada por videoconferência foi um sucesso, e foi marcada a próxima reunião 
para daqui a uma semana. 


