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Rio de Janeiro, 29 de abril de 2021. 
 
 
Boletim nº 058/2021 
JD 
 
 
Ilm.º. Srs. (a) 
Presidentes de Federações Filiadas, Representantes dos Clubes Vinculados e demais atletas 
Registrados à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

 
Assunto: CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO JUNIOR PARA O TREINAMENTO PARA O PAN UANA 
(ONLINE - ARUBA) – RIO DE JANEIRO/RJ 
 
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem por meio deste boletim informar 
aos atletas convocados para o treinamento da Seleção Junior de Nado Artístico para o período de 
28 de abril a 21 de maio de 2021 no Tijuca Tênis Clube de segunda a sexta e no CEFAN aos sábados. 
Segue abaixo a listagem dos nomes dos atletas: 
 

JADDY MILLA PORTELA PASSOS 

JULLIA CATHARINO GOMES SOARES 

LUZIA GALVEZ FONSECA 

RAFAELA GERALDI GARCIA 

SARA MARINHO RIBEIRO 

CATHERINE VITORIA CONTE PICININI 

CELINE TIEME SEABRA RANGEL 

MARIA EDUARDA MOTA MILWARD 

LUIZA FERREIRA RODRIGUES 

ANA BEATRIZ NUNES 

GABRIELA ROGÊ FERREIRA DUARTE 

MANUELLA BATISTA DE MENEZES 

MARIA LUIZ CORREA FONSECA 

ANA GABRIELLY ZANELLA MELO 

ANA CLARA LOBATO E FARIAS MACHADO 

JOÃO VICTOR BOUÇAS TEIXEIRA 

MURILLO HENRIQUE TEIXEIRA DA CUNHA* 

 
* O atleta Murillo Henrique Teixeira da Cunha por estar no grupo de risco do COVID 19 se encontra 
afastado para este período de treinamento em questão. 
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CONVOCAÇÃO PAN UANA 2021 

 
Em virtude do tempo hábil para se realizar uma nova avaliação com a seleção Junior por conta da 
pandemia de COVID 19, a seleção que representará o Brasil na gravação do PAN UANA será 
convocada levando-se em consideração os resultados obtidos na última avaliação realizada (28 de 
fevereiro de 2021 – Resultados na seção Boletim do Site da CBDA). O PAN UANA se trata de uma 
competição online que será classificatória para o Brasil conseguir sua vaga no PAN GAMES JR em 
Cali (setembro de 2021). Abaixo segue os nomes dos atletas convocados. 
 

JADDY MILLA PORTELA PASSOS 

JULLIA CATHARINO GOMES SOARES 

LUZIA GALVEZ FONSECA 

RAFAELA GERALDI GARCIA 

SARA MARINHO RIBEIRO 

CATHERINE VITORIA CONTE PICININI 

CELINA TIEME SEABRA RANGEL 

MARIA EDUARDA MOTA MILWARD 

LUIZA FERREIRA RODRIGUES 

ANA BEATRIZ NUNES 

GABRIELA ROGÊ FERREIRA DUARTE 

JOÃO VICTOR BOUÇAS TEIXEIRA 

 

Os atletas NÃO convocados para a gravação dos vídeos estão também convocados para os 
treinamentos junto com toda a equipe da seleção Junior e qualquer pedido de dispensa, não 
causará o corte definitivo desta Seleção.  
 
Para o PAN GAMES JR se classifica o país e não os atletas que realizarão as provas de vídeo e, 
dependendo do cenário do país, haverá a preparação tradicional para tal participação. Conforme 
relatado em reunião online com responsáveis e atletas, todos os custos de Passagem Aérea, 
Hospedagem, Alimentação e Transporte serão de responsabilidade do Atleta e seu responsável. 
 
TREINAMENTO DE 28 DE ABRIL A 30 DE ABRIL 
 As atletas Jaddy Milla Portela Passos; Jullia Catharino Gomes Soares e Rafaela Geraldi Garcia estão 
convocadas para o treinamento no Tijuca Tênis Clube no período de 14h às 19h30. 

 
TREINAMENTO 01 DE MAIO – APRESENTAÇÃO DAS ATLETAS DA EQUIPE 
O treinamento acontecerá no Tijuca Tênis Clube no período de 07h30 às 14h. 
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TREINAMENTO DE 03 DE MAIO A 13 DE MAIO 
O treinamento acontecerá de segunda a sexta no período de 07h30 às 17h no Tijuca Tênis Clube. 
E aos sábados no CEFAN no período de 8h às 13h30h 
 
TREINAMENTO 14 A 20 DE MAIO 
O treinamento acontecerá de segunda a sexta no período de 8h as 17h00 no CEFAN. E aos sábados 
também no CEFAN no período de 8h às 13h30. 
 
PROTOCOLO DE COVID - TREINAMENTOS 
- Os protocolos já estabelecidos nos locais de treinamento deverão ser rigidamente respeitados. 

- Todos os atletas e membros da equipe técnica deverão apresentar um teste de PCR negativo, 
realizado até 72hs antes, para o início dos treinamentos. 
 
- O atleta antes de iniciar os treinamentos deverá preencher, assinar e submeter, junto com o seu 
responsável, o documento de conscientização e concordância com o protocolo a ser seguido 
durante o período do treinamento e os riscos envolvidos no mesmo. 
 
- Os atletas e técnicos deverão permanecer de máscara cobrindo boca de nariz em todo o seu 
trajeto para o treinamento e durante a parte de fora dos treinos que será realizada no 
estabelecimento. 
 
-O uso de proteção bucal/nasal é obrigatório em todas as dependências do evento de treinamento, 

para todos os atletas, treinadores e colaboradores durante sua permanência no local, nas áreas 
comuns e nos meios de transportes.  
 
-Higienize suas mãos regularmente. 
 
- Os atletas deverão manter sempre o trajeto CASA-CENTRO DE TREINAMENTO-CASA todos os 
dias. 
 
- Questionário médico e triagem diário , e em caso de sintoma de qualquer atleta – testagem de 
PCR e afastamento. Acompanhamento do médico da CBDA por teleconsulta em caso de qualquer 
sintoma suspeito. 
 

- Qualquer sintoma suspeito deverá ser imediatamente reportado a comissão técnica. O atleta 
deverá ser afastado dos treinamentos. Sintomas comuns relacionados ao COVID-19 incluem febre, 
tosse seca, dor de garganta, distúrbios no olfato, diarreia, fadiga e falta de ar. 
 
- Solicitamos que os participantes não saim para caminhadas, passeios, praia, compras ou outras 
atividades que apresentem ou aumentem o risco de contaminação. 
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- Qualquer quebra desse protocolo por parte dos atletas será analisada por esta Confederação, 
que dependendo do risco imputado ao grupo, tomará as medidas cabíveis para proteger o 
interesse e os objetivos do coletivo. 
 
Solicitamos que o presente Boletim seja amplamente divulgado entre os seus clubes filiados.  
 
Atenciosamente,  

 

  

Maurício Ferreira Pradal 

Diretor de Nado Artístico 
Juliana Dias 

Supervisora de Nado Artístico 

 

   
 
 
  

 


