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Rio de Janeiro, 28 de maio de 2021. 
 
 
 

 

Boletim nº 067/2021 

RC 

 
 

Ilmºs. Srs.(a) 

 

Presidentes de Federações Filiadas, Representantes dos Clubes Vinculados e demais atletas Registrados 

à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos  
 
 
 
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem esclarecer sobre a tabela de índices 
publicada junto ao boletim nº 066/2021 (27/05/2021) das classes infantil 1 e 2 se encontrarem mais fortes 
que outras classes, visto que: 
 
1) Estamos vivendo um momento complicado nacionalmente e mundialmente com a pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19) e a CBDA, acompanha, como todo o zelo, todas as recomendações advindas 
das autoridades competentes para preservar o nosso bem mais importante, a vida; e não seria diferente 
para com a saúde de todas as pessoas envolvidas nas competições; 
2) Historicamente a classe infantil sempre teve muito mais atletas envolvidos que as demais classes; 
3) A CBDA, acompanhando todos os cuidados e zelando sempre pela saúde das pessoas envolvidas 
nas competições; 
4) Em 2019, ainda não existiam as provas de 800 livre masculino e 1500 livre feminino para as classes 
infantil, pelo que se entendeu necessário estabelecer um parâmetro, ao mesmo tempo que justo, salutar 
para todos os atletas envolvidos na classe infantil. 

 

Reforçamos a informação dada no boletim citado acima, sobre a obtenção de índices, que se o atleta em 

2019 nadou abaixo do índice CBDA de Campeonato Brasileiro ele pode se inscrever na competição com 

esse tempo, mas desde que ele tenha ao menos uma queda em 2021, mesmo que não tenha nadado abaixo 

do índice obtido. 

 

Esperamos contar com a compreensão de toda a comunidade aquática para que possamos fazer todas as 

competições de acordo com as recomendações sanitárias. 

 

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

Atenciosamente, 

 

Luiz Fernando Coelho de Oliveira 

Presidente 

Renato Cordani 

Vice-Presidente 

  

Eduardo Fischer 

Diretor de Natação 

Gustavo Otsuka 

Gerente de Natação 

 


