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Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Boletim nº 012/2022 

JD 

 

Ilmºs. Srs.(a) 

 

Presidentes de Federações Filiadas e Representantes dos Clubes Vinculados Registrados à 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

 

Assunto: Treinamento Seleção Júnior e Sênior 2022 

 

Prezado Presidente, 

 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem por meio deste ofício divulgar os 

treinamentos das seleções Júnior e Sênior de Nado Artístico para os respectivos dias abaixo no Parque 

Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro. 

 

Seleção Sênior Inicio do treinamento: 14 de fevereiro 

1° corte: 26/02; serão selecionados 

17 atletas femininos; 3 atletas 

masculinos 

2° corte: 19/03; serão selecionados 

12 atletas femininos; 2 atletas 

masculinos. 

Seleção Júnior 1° treinamento: 07 de março 

1° corte: 19/03; serão selecionados 

17 atletas femininos; 3 atletas 

masculinos 

Para todos os treinamentos, é necessária a apresentação de teste de PCR-RT no prazo de 72 horas 

antes do inicio dos treinos. 

 

Despesas como deslocamento, alimentação e hospedagem serão por conta dos atletas/responsáveis 

nas primeiras etapas de treinamento. 

 

Os atletas inscritos em duas categorias (pré-convocados e atletas selecionados) que ainda não 

enviaram suas respostas com a seleção na qual treinarão, devem enviar para o e-mail  da supervisora 

de Nado Artístico da CBDA, juliana.dias@cbda.org.br com cópia para o Diretor de Nado Artístico da 

CBDA no e-mail mauricio.pradal@cbda.org.br. Caso não haja tal retorno formalizando a esta 

Confederação, na data/hora citada abaixo, o atleta será considerado na categoria referente a sua faixa 

etária. 
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• Atletas que estão inscritos nas categorias Júnior e Sênior: Deverão enviar até dia 07 de 

fevereiro às 18 horas (Horário de Brasília). 

• Atletas que estão inscritos nas categorias Júnior e Juvenil: Deverão enviar até o dia 25 de 

fevereiro às 18 horas (Horário de Brasília). 

 

Aproveitamos para comunicar que em função do avanço da Covid-19 e das liberações dos Parques 

Aquáticos para treinamento, a Seleção Juvenil ainda não será reunida e será convocada uma reunião 

com atletas e responsáveis. 

 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos e pedimos que esse boletim seja amplamente 

divulgado entre seus clubes filiados. 

 

Atenciosamente, 
 
Renato Cordani 
Vice-Presidente 
 
 

Maurício Ferreira Pradal 

Diretor de Nado Artístico 

 

 

Juliana Dias Gomes da Silva 

Supervisora de Nado Artístico 
 


