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            Boletim Nº 001/ 2022                                                            Natal, 26 de janeiro de 2022. 
 
 
            De ordem da Senhora Presidenta e de acordo com as normas estatutárias vigentes   
            ficam cientes todos os filiados e vinculados e aqueles que devem obediência, o  
            seguinte: 
 

1- A FAN reuniu-se presencialmente com os Técnicos dos Clubes filiados e vinculados no 
dia 14 de dezembro de 2021 no Aeroclube do RN, para avaliar a temporada 2021 e definir 
os encaminhamentos para a temporada 2022. Estiveram presentes na reunião os 
seguintes Clubes e seus respectivos Técnicos: Aeroclube do RN: Profº João Carlos Lira 
e Pedro Marinho, Complexo de Ensino Noilde Ramalho (EDHC): Profº Gladson Soares, 
Salesianos RN: Profº Nilson Diego, SESI Clube: Profº Rodrigo Villar, Profº Leonardo 
Nunes e Profº Hugo Fonsêca, Neves: Profº Henrique Siqueira e de forma virtual> 
UFERSA-UERN (Mossoró): Profº Adalberto Veronese e a Presidente da FAN Rosileide 
Brito - Galega.  
 

2- As decisões tomadas pelos Clubes e FAN como também os informes administrativos 
sobre a temporada 2022 serão apresentados neste Boletim para conhecimento de toda 
comunidade aquática. 
 

3- Segue o Boletim informativo da temporada 2022 para a Natação Federados: 
 

a) Devido à falta de funcionários a FAN estará fechada, tendo atendimentos apenas através 
de AGENDAMENTO. O atendimento será feito pela Presidente Rosileide Brito - 
Galega em dias e horários a serem combinados com os interessados e será feito na 
sua sede no Aeroclube do Rio Grande do Norte, na Av: Hermes da Fonseca - nº 1296 - 
Parque Aquático do Aeroclube do Rio Grande do Norte - Tirol, Natal/RN, Cep: 59.020-
000. O agendamento deverá ser feito através do zap da FAN: 84- 99954 0448 devendo 
o solicitante aguardar a confirmação. 

    

b) A partir deste ano, o contato para informações e dúvidas sobre assuntos relacionados a 
FAN deverão ser feitos unicamente pelo CELULAR DA FAN: 999540448. 
INFORMAMOS TAMBÉM QUE ESSE NÚMERO É APENAS ZAP, NÃO RECEBENDO 
PORTANTO LIGAÇÕES. Pedimos encarecidamente que todos os assuntos sejam 
tratados neste número e não pelo celular da Presidente Galega, muito menos pelo 
celular de Lu Vieira, que não é mais funcionária mais continua prestando serviços 
a FAN. Contamos com a compreensão e colaboração de todos. 
 

c) Os órgãos oficiais para comunicação da FAN são os seguintes: 
Site:  www.federacoes.cbda.org.br/rn 
Blog: www.aquaticarn.blogspot.com.br  
Face: www.facebook.com/fanorteriogradense 
Instagram: @aquaticarn 
E-mail: aquaticarn@gmail.com 
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d) Os clubes filiados e vinculados a FAN para participarem dos eventos da FAN/CBDA 
deverão pagar a ANUIDADE 2022 nos seguintes valores: 
- Até 28 de fevereiro de 2022: R$ 1.600,00 Reais 
- Após 28 de fevereiro de 2022: R$ 2.000,00 Reais. 

 

e) A FAN oferecerá nessa temporada eventos de Natação, Nado Artístico e Águas Abertas, 
e dependo dos clubes, o Polo Aquático. Para regularizar o pagamento das taxas de 
Cadastros das práticas destas modalidades, a FAN criou COMBOS que definirá os 
valores a serem cobrados pelas mesmas. 
 

f) A taxa de cadastro de Atleta poderá ser paga a qualquer tempo, mas caso o Atleta deseje 
participar do Circuito FAN Aberto de Natação que abre a temporada 2022, o mesmo 
deverá enviar o link de cadastro devidamente preenchido, como também enviar o 
comprovante de pagamento para o e-mail: cadastrofan@gmail.com devidamente 
identificado com o nome e clube do atleta até o dia 09 de março. O Atleta deverá fazer 
o pagamento no valor correspondente a quantidade de modalidades que vai participar de 
acordo com os Combos: 
 

Combo 01 (uma modalidade) > R$ 140,00 Reais 
Combo 02 (duas modalidades) > R$ 170,00 Reais 
Combo 03 (três modalidades) > R$ 200,00 Reais 
Combo 04 (quatro modalidades) > R$ 230,00 Reais 

 

g) Todos os Atletas deverão pagar a taxa de cadastro 2022 de acordo com as modalidades 
que o mesmo irá participar.  
 

h) Os eventos da modalidade de Águas Abertas serão oferecidos para Atletas federados e 
não federados. Os Atletas federados disputarão as premiações dos Melhores do Ano da 
modalidade. 
 

i) A taxa de inscrição por prova, ou seja, caídas na água da Natação para os Atletas 
federados será de R$ 20,00 (vinte) Reais por prova nas quatro (4) Fases do Campeonato 
Estadual de Natação (mesma taxa de 2021) e nas demais competições a taxa de 
inscrição será de R$ 22,00 (vinte dois) Reais por prova, mesmo valor individual para o 
revezamento de acordo com o evento. 

 

j) Os pagamentos das inscrições das competições, ou seja, pagamento das caídas na água, 
deverão ser repassados pelos Atletas aos seus técnicos que farão o depósito na conta 
da FAN que posteriormente enviarão o comprovante para o e-mail da Federação. 
 

k) Cadastro Inicial e/ou renovação de cadastro:– Federados: ON LINE 
 

• Os cadastros dos Atletas federados da Natação deverão ser feitos ONLINE através 
do link: https://forms.gle/oosm3L3zRauNVQPM6 

• O comprovante de pagamento do cadastro deverá ser enviado para o e-mail: 
cadastrofan@gmail.com 
 

• Os Atletas deverão enviar para o e-mail: cadastrofan@gmail.com uma foto 5x7 com 
boa resolução em fundo branco e a xerox do RG (identidade) ambos digitalizados.  
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• O pagamento do cadastro deverá ser feito na conta da FAN: 
Federação Aquática Norteriograndense  
CNPJ: 08.230.351 - 0001/-09 
Caixa Econômica Federal 
Agência: 2044 -   Operação: 003 - Conta: 209-7 
PIX: 08.230.351/0001-09 (CNPJ) 
 

- Valor da taxa de Cadastro de acordo com os Combos: ex: apenas da 
modalidade de Natação: R$ 140,00 Reais. 
- O valor dos Combos (mais de uma modalidade) são diferenciados. 
 

• O Cadastro só será efetivado após o envio do comprovante de pagamento 
através do e-mail: cadastrofan@gmail.com. Favor informar no e-mail o nome do 
Atleta e o Clube que o mesmo faz parte. 

• Tanto nas operações de transferência bancária e/ou PIX por favor colocar na 
IDENTIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO o NOME E CLUBE DO ATLETA, no próprio 
documento de pagamento. 

• Todos os Atletas, antigos e novatos devem preencher e enviar o link do cadastro 
2022. 

• Não serão aceitos sob nenhuma hipótese, envio de comprovantes/documentos 
por WHATS APP, apenas pelo e-mail pré-determinado acima. 

 

l) Cada Atleta deverá pagar por evento uma TAXA DE PISCINA que será utilizada pela 
FAN para complementar o pagamento dos alugueis das piscinas onde serão realizados 
os eventos na temporada. O valor da TAXA DE PISCINA é de R$10,00 (dez) Reais por 
Atleta, taxa esta que deverá ser entregue ao Técnico que fará um depósito diferenciado 
das inscrições. Pedimos que não façam depósitos juntos da inscrição e taxa de piscina, 
FAÇAM SEPARADAMENTE. Nos locais onde não serão cobrados alugueis da 
piscina a FAN, essa taxa não será cobrada.  
 

m) A taxa de transferência dos Atletas de um clube para outro da nossa cidade é de R$ 
400,00 (quatrocentos) reais, sendo dessa taxa 50% para a Federação e 50% para o clube 
ao qual o Atleta está saindo. Caso o clube libere a taxa, o Atleta deverá enviar um 
documento com papel timbrado do clube e assinado pela Direção, autorizando a liberação 
da sua parte da taxa. O crédito referente aos 50% do Clube só será liberado para 
utilização com outro cadastro, após o pagamento total do valor da transferência 
pelo Atleta. 
 

• O pagamento da transferência deverá ser feito na conta da FAN e o comprovante 
enviado para o e-mail: cadastrofan@gmail.com. 

• A transferência só será efetivada após o envio do comprovante. 

• Não serão aceitos sob nenhuma hipótese, envio de comprovantes/documentos 
por WHATS APP. 

 

n) Os pagamentos dos eventos deverão ser feitos pelos técnicos através de depósito 
bancário diretamente na conta da Federação. O comprovante deverá ser encaminhado 
no prazo determinado para o e-mail: aquaticarn@gmail.com para confirmação de suas 
inscrições. Não serão aceitas inscrições sem o referido pagamento, como também não 
serão devolvidas as taxas em caso de ausência ou desistência do Atleta na competição.  
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o) Pedimos encarecidamente que só inscrevam no sistema da CBDA os atletas que 
realmente irão participar da competição. A FAN não fará alteração de provas em caso de 
inscrições erradas por parte dos Técnicos.  

 

p) As inscrições para o Campeonato Estadual de Natação deverão ser feitas com 08 (oito) 
dias de antecedência no sistema da CBDA e o comprovante de pagamento deverá ser 
enviado para o email da FAN com 05 (cinco) dias, impreterivelmente, sob pena de ficar 
de fora do evento. O balizamento só será liberado após o pagamento das inscrições e 
divulgado 24 horas antes do evento. As inscrições para os demais eventos deverão ser 
feitas com 08 (oito) dias de antecedência com o respectivo pagamento, diferente do 
Campeonato Estadual de Natação. 
 

q) Como ainda estamos na pandemia, nos eventos da FAN serão cumpridos rigorosamente 
todos os protocolos determinados pela Secretaria de Saúde do Estado e do município de 
Natal. Os protocolos contra Covid que serão utilizados em nossos eventos, dependerá da 
situação atual em que se encontra a pandemia no estado e de acordo com os decretos 
Estaduais e municipais, podendo ser alterado de evento para evento. No link de cadastro, 
todos os Atletas declaram que estão aptos e com saúde para participarem dos eventos 
da FAN em 2022 e isentam a Federação de qualquer responsabilidade sobre a sua 
participação. 
 

r) Em cada evento será analisado os protocolos como também a presença de público de 
acordo com a pandemia no nosso estado. 
 

s) As inscrições para Campeonatos Brasileiros e Torneios Regionais deverão ser feitas 
pelos técnicos dos Clubes filiados e vinculados no sistema da CBDA e o referido 
pagamento encaminhado a entidade que está promovendo o evento. O prazo das 
inscrições para os campeonatos brasileiros é de 30 (trinta) dias e os regionais 20 (vinte) 
dias de antecedência. 
 

t) O calendário da temporada 2022 está disponível nos meios de comunicação da FAN. 
 

u) Todos os técnicos deverão enviar para o e-mail da FAN até o dia 28 de fevereiro um ofício 
do seu Clube credenciando todos os Professores para temporada 2022 antes do início 
da mesma. Só terão direito a voz nas reuniões, os técnicos devidamente credenciados 
pelos seus respectivos clubes. 
 

v) A abertura oficial da temporada 2022, será dia 19 de março em piscina de 25 metros 
em local a ser definido, com a realização do Circuito FAN Aberto de Natação para 
Atletas federados e não federados do Mirim ao Sênior. As inscrições dos clubes 
federados deverão ser feitas no sistema da CBDA e das entidades não federadas deverão 
ser feitas no mapão e enviadas ON LINE para e-mail da FAN até o dia 11 de março 
(sexta feira) com o envio do respectivo comprovante de pagamento.  
 

w) O envio dos links dos Atletas e o pagamento dos cadastros deverão ser feitos de forma 
ON LINE até o dia 09 de março e encaminhados para o e-mail: 
cadastrofan@gmail.com com o respectivo comprovante de pagamento para que a 
FAN possa incluir os Atletas federados no programa e os técnicos fazerem as suas 
inscrições nas provas. 
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x) De acordo com as normas sanitárias será obrigatório nos eventos da FAN o uso das 
máscaras por todos os presentes, deverá ser mantido o distanciamento social e o uso de 
álcool 70% que cada pessoa deverá levar. É obrigatório a apresentação do 
PASSAPORTE DE VACINA para todos que desejam entrar no evento. 
 

y) Não serão permitidas as presenças de Atletas que não estejam inscritos nas competições 
durante os aquecimentos, sem a devida comunicação e autorização da FAN sob pena de 
punição dos responsáveis pelos atletas. 
 

z) É terminantemente proibido qualquer tipo de comércio nos locais onde está sendo  
            realizados os eventos da FAN, principalmente nas arquibancadas, sem a devida  
            comunicação e autorização da Federação, mesmo que o proprietário do local tenha 
            liberado, sob pena de ação judicial. Os infratores serão notificados e convidados a sair  
            do local se descumprirem a determinação. 

 

aa)  Para efeito de definição dos Melhores Atletas por categoria será considerado a 
participação efetiva e regular dos Atletas nos seguintes eventos: 

 

- Campeonato Estadual de Natação (4 fases) 
- Circuito FAN Aberto de Natação 
- Copa Potiguar de Natação 
- Festival de Natação FAN 52 anos 
 

bb)  Na modalidade de Águas Abertas será realizado duas etapas do Festival FAN de Águas 
Abertas e um Festival in door que servirão para definir os Melhores do Ano apenas entre 
os Atletas federados. 
 

cc)  As categorias permanecem as mesmas de 2021 para os federados: Mirim 1 e 2, Petiz 1 
e 2, infantil 1 e 2, Juvenil 1 e 2, Junior (1/2) e sênior. 
 

dd)  Ficou definido pelos Técnicos e a FAN a OBRIGATÓRIEDADE DA PRESENÇA DO 
ATLETA NO PÓDIO durante a solenidade de premiação. Só está liberado dessa 
presença, o Atleta que estiver no controle e/ou nadando a prova, então o mesmo poderá 
enviar um representante. NÃO SERÃO ENTREGUES MEDALHAS NO FINAL DA 
COMPETIÇÃO, caso o Atleta não tenha pego a medalha na solenidade, será marcado 
um dia e hora na FAN para que o mesmo possa pegar sua medalha. 
 

ee)  Em todos os eventos dos federados os Atleta poderão nadar SEIS (6) PROVAS 
INDIVIDUAIS e os revezamentos. O Atleta poderá nadar quantas provas quiser na etapa 
(ex; numa manhã), ficando essa definição a critério do Atleta e seus técnico. 
 

ff) No Campeonato Estadual de Natação as provas de 400 metros nado Medley e 800 
metros nado Livre serão nadadas e premiadas de forma absoluta. A pontuação será por 
categoria, mas será levado em consideração a classificação que o Atleta obteve na prova. 
 

gg)  Na Copa Potiguar de Natação será inclusa a prova de 100 metros nado Borboleta para 
categoria Mirim e no Festival de Natação FAN 52 anos será inclusa as provas de 
Revezamento. 
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hh)  A Seleção para o Interfederativo de Natação que será na cidade de Aracajú/SE no mês 
de julho, será composta por Atletas que participarem efetivamente, nas provas possíveis 
oferecidas em cada competição. Os Atletas deverão participar de todos os eventos 
promovidos pela FAN até a data da convocação para poder ser convidado a compor a 
seleção. O descaso com os eventos locais, será critério fundamental para não 
convocação do Atleta. 
 

ii) Todos as solicitações administrativas como ofícios, históricos, etc deverão ser feitas 
através dos Clubes via e-mail endereçada a Federação, com também deverá ser paga 
uma taxa de R$ 30,00 por documento e o comprovante enviado junto a solicitação. 
. 

            Atenciosamente, 
 
 
 
 

MARIA DO ROSÁRIO LIMA MULIM 
Diretora Administrativa da FAN 
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