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Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020. 
 

 
Boletim nº 129/2020 

GO 
 

 
ILMº. SRS. 

DD. PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES FILIADAS, REPRESENTANTES DOS CLUBES VINCULADOS E DEMAIS ATLETAS 

REGISTRADOS À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA 

 
 

Prezados Presidentes, 
 

 
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar a V.Sª., que encontra-

se abaixo os procedimentos necessários para o credenciamento de atletas, comissões técnicas e 
das pessoas que vão trabalhar no evento CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO 

– TROFÉU BRASIL, que será realizado na piscina do Club de Regatas Vasco da Gama, Rio de 
Janeiro, RJ, de 09 a 12/12/2020, nos seguintes termos: 

 
1 – CONSIDERANDO que, as associações, para participação no evento, devem fazer as suas 

inscrições 20 (vinte) dias antes do início da competição, através do sistema cbdaweb.org.br, e 
que esse prazo vencerá dia 24/11/2020; 

 
3 – CONSIDERANDO que, há a necessidade de se fazer um plano para realização de 

credenciamento eficaz e prévio, RESOLVE que deverão ser solicitados pelos clubes participantes, 
TODOS aqueles nomes (atletas, comissões técnicas e das pessoas que vão trabalhar no evento) 

que vão representar esses clubes na competição, mesmo que em “lista larga”, até o dia 
17/11/2020, impreterivelmente; 

 
O credenciamento é primordial para ACESSO e trânsito junto ao Parque Aquático, onde a entrada 

só será liberada para quem estiver com credencial de participação para o evento. 
 

Solicitamos que todos os atletas, técnicos e comissão técnica que não tenham fotos dentro do 
sistema de cadastro da CBDA, que façam o seu processo de atualização junto as suas federações, 

podendo o processo de feitura das credenciais serem feitos junto ao email 
rodolfo.carneiro@cbda.org.br, nos enviando para tanto: 

 
Nome completo do atleta/técnico(a)/membros de comissões técnicas (indicando suas 

funçõess) e 1 foto (fundo branco e sem boné e/ou óculos); 
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Este boletim não corresponde a credenciamentos de imprensa, uma vez que isso será objeto de 
deliberação posterior. 

 
Tal procedimento é necessário, visto que o COB (Comitê Olímpico do Brasil) irá fazer a impressão 

das credenciais. 
 

Solicitamos, que o presente boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados. 
 

Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados. 
 
Atenciosamente, 

 

Luiz Fernando Coelho de Oliveira 

Presidente 

Renato Cordani 

Diretor Geral 

 

 

Eduardo Fischer 

Diretor de Natação 

 

 

Gustavo Otsuka 

Gerente de Natação 

 


