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ATA DA REUNIÃO VIA GOOGLE MEETS COM PRESIDENTES DE FEDERAÇÃO  
 
Realizada em 31/08/2020, via Internet 
 
PARTICIPANTES:     
    

• Luiz Fernando Coelho presidente CBDA 

• Renato Cordani diretor geral CBDA 

• Sergio Silva diretor maratonas CBDA 

• Eduardo Fischer diretor natação CBDA 

• João Santos diretor de Pólo Aquático 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) 

• Yuri Jordy (PA) 

• Marcos Bandeira (AP) 

• Mauro Campos de Quadros (RS) 

• Rosileide Brito (RN) 

• Ricardo Sampaio (AC) 

• Fabio Limeira Silva (AL) 

• Julio Monteiro (MA) 
 
 
       

PAUTA: 
 

• Sexta reunião virtual na pandemia 

• Calendário Maratonas / Polo Aquático / Nado Artístico 2020 

• Assuntos gerais 
 

 

DESENVOLVIMENTO: 
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O presidente Luiz Fernando Coelho abriu a reunião, disse estar muito satisfeito com esse 
contato próximo com as Federações, em número de 18 hoje e também na semana passada, disse que 
teria alguns recados para passar no final e passou a palavra ao Renato Cordani.  

 
Renato Cordani iniciou sua fala dizendo que a repercussão do calendário de NATAÇÃO 2020 

pós pandemia lançado em live na semana anterior tinha sido muito bom, e se os presidentes tinham 
tido a mesma percepção, que foi sinalizada com um “sim” pela maioria. Propôs que a pedido da Teca 
e das Federações menores que a competição de caráter nacional a ser realizada pelos estados sejam 
realizadas SEM ÍNDICE de participação, no que não foi objetado, e o assunto será levado para o 
Conselho Técnico. Também em relação ao Nacional de Natação foi falado, e apartado favoravelmente 
por Harvey (MT), Teca (RR), Diego (BA), Ivo (PR), Marcos (AP) e Mauro (RS) que a competição seja 
preferencialmente na data prevista, mas para as federações que precisem fazer em data ANTERIOR à 
prevista, que possam fazê-lo. Ficou determinado o período de 30 dias antes da data prevista, e como 
limite máximo a própria data prevista, ou seja, em resumo as Federações devem tentar realizar a 
competição na data prevista, mas podem optar por fazê-la de 30 dias antes até a data, segurando os 
resultados e publicando no dia da compilação CBDA, e essa configuração foi aprovada por todos. 

 
Posteriormente passou-se à modalidade MARATONAS, e o professor Sergio Silva tomou a 

palavra e apresentou a ideia de “Brasileiro Indoor” a ser realizado no dia 26-09 por várias Federações 
e clubes filiados pelo Brasil. O regulamento bem como a ideia foi aprovado por todos. Iniciou-se uma 
discussão dobre o calendário. Renato Cordani ponderou que acha muito difícil que as etapas faltantes 
(SP, TO, MS, BA) possam ser realizadas, e sugeriu que continuemos aguardando os desdobramentos 
da pandemia, mas que ao menos se deixe UMA prova no final do ano para ser realizada pela categoria 
absoluto. Sergio Silva disse que caso nenhuma outra prova seja realizada, que de forma análoga ao 
que fez a FINA, que o campeonato seja decidido pela única etapa realizada (AL). Diego (BA) disse que 
concorda com a realização do Troféu Brasil e ofereceu a praia de Inema em Salvador no dia 06 de 
dezembro, que foi aceito por todos. O presidente Coelho pediu para que seja considerada a alternativa 
de Fernando de Noronha, ainda a ser confirmado em conversa com o Governo de Pernambuco, e que 
se houver essa possibilidade a prova poderia ser realizada lá. De qualquer forma, o TB de MA foi 
aprovado para o dia 06 de dezembro, seja em Inema, seja em Noronha.  

 
Resolvidos os aspectos da maratona, passamos ao POLO AQUÁTICO, e a palavra foi para o 

diretor da modalidade na CBDA João Santos. João Santos explicou as dificuldades que a modalidade 
está tendo para treinar as seleções, em função da pandemia, que afeta particularmente as 
modalidades que tem contato físico, como o WP. E que estão preparando três competições para 2020. 
Uma em outubro, que seria de fundamentos e sem contato (por conta da pandemia), e posteriormente 
em dezembro uma Taça Brasil absoluto (categoria principal) em São Paulo e um torneio segunda 
divisão em Recife – PE. Marcelo Falcão (PE) disse que conversou com o Secretário de Esportes do 
Estado e confirmou que o Parque Aquático Santos Dumont está à disposição para o evento, e mais, 
colocou o centro à disposição da Seleção de Polo Aquático, se houver dificuldades para treinamentos 
em outros lugares, conforme comentado pelo diretor. João Santos agradeceu a oportunidade e disse 
que vai considerar a hipótese. 
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A última modalidade tratada foi o NADO ARTÍSTICO. Antonio (PB) disse que a sua comunidade 
estava sem a piscina da Vila provavelmente até 2021, e que até por esse motivo tentaria participar dos 
nacionais de natação nos estados vizinhos, AL ou PE. E que no Nado Artístico a comunidade paraibana 
estava ansiosa para que seja definido um calendário. Renato Cordani pediu a palavra e disse que de 
forma análoga às outras modalidades que já definiram seus calendários (NT, MA, WP), propunha que 
também no NA as categorias de base fossem poupadas da obrigação de viajar em 2020, e que apenas 
as categorias mais velhas, (JR e SR) deveriam ter uma competição presencial. Cordani se propôs a 
conversar com o Flamengo, que tinha oferecido o clube para o brasileiro JR-SR e confirmar o 
oferecimento e a melhor data possível, ficando o brasileiro INF-JUV presencial suspenso em função da 
pandemia. Foi perguntado se alguém era contrário a essa solução, e as manifestações foram todas no 
sentido de concordar com a sugestão, portanto a modalidade seguirá essas diretrizes. 

 
A palavra voltou ao presidente da CBDA Luiz Fernando Coelho, que agradeceu a todos e 

efetuou mais três comunicados. (1) que a CBDA havia conseguido um auxílio do COB que supriria as 
suas necessidades básicas até o final do ano de 2020; (2) que a dívida do CBC estava dentro desse 
pacote, portanto o problema também estaria sendo sanado nos próximos dias, e as reuniões de 
planejamento para 2021 com o CBC tanto para a CBDA quanto para a PAB e Saltos Brasil poderiam 
retornar em muito breve, e (3) que a Bigmidia estaria sendo paga também por essa via, e o rateio entre 
as 27 Federações poderia se encerrar. Com isso, o presidente encerrou a reunião às 20:30.  

 
 

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


