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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO NACIONAL DE ÁGUAS ABERTAS DE BASE – 

16/02/2022 

Às vinte horas e trinta minutos do dia dissésseis de fevereiro de dois mil e vinte e dois, teve início 

a reunião do CTNAAB, realizada de forma remota, com a presença do Prof. Sergio Silva, Diretor de 

Águas Abertas da CBDA, Prof. Roberto Stefanio de Souza e Silva, Prof. Luiz Felipe Silva, Prof. Fabio 

Carlos Alves Lima, Prof. Jose Antônio Freitas Neto, Prof. Klayton Negrão, Prof. Beatriz Matias 

Avelino do Bonfim, Prof. Astréa Marinho, Prof. Valeria Jonsson e Carlos Rosa. 

Pauta da reunião: 

 

➢ Seletivas para Ações da Base 

➢ Mudança da Distância do Troféu Ana Marcela Cunha 

 

Em seguida o Prof. Sergio Silva, apresentou as propostas para seletiva do 1º Training Camp de 

Águas Abertas 2022 e do 4º Campeonato Mundial Júnior de Águas Abertas. 

 

Antes, o Prof. Sergio Silva fez comentário justificando a realização da seletivas em duas etapas do 

Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, principalmente pela utilização da prova de 7,5 Km em 

uma etapa e 10 Km em outra etapa, pois essas duas provas somam pontos para o Ranking da Prova 

de 10 Km do Campeonato Brasileiro, de onde sai os indicados para contemplação da Bolsa Atleta 

Federal da modalidade. 

 

Seletivas 

 

• Dia 26 de Março de 2022 – Prova de 7,5 Km – Maceió/AL 

 

Nessa prova selecionará: 

➢ Dois primeiros colocados atletas do sexo feminino nascidos nos anos de 2005 e 2006 

➢ Dois primeiros colocados atletas do sexo masculino nascidos nos anos de 2005 e 2006 

Totalizando 04 (quatro) atletas 

 

• Dia 25 de Junho de 2022 – Prova de 10 Km – Fortaleza/CE 
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Nessa prova selecionará: 

➢ Dois primeiros colocados atletas do sexo feminino nascidos nos anos de 2003 e 2004 

➢ Dois primeiros colocados atletas do sexo masculino nascidos nos anos de 2003 e 2004 

Totalizando 04 (quatro) atletas 

 

• Dia 25 de Junho de 2022 – Prova de 10 Km – Fortaleza/CE 

Nessa prova selecionará: 

➢ Dois primeiros colocados atletas do sexo feminino nascidos nos anos de 2003 e 2004 

➢ Dois primeiros colocados atletas do sexo masculino nascidos nos anos de 2003 e 2004 

Totalizando 04 (quatro) atletas 

 

• Critérios de Seleção de Treinadores 

Estarão selecionados os treinadores dos atletas masculino e feminino vencedores da prova de 10 

Km na idade de 2003 e 2004. 

Totalizando 02 (dois) atletas 

 

Ao final da apresentação das propostas, o prof. Sergio Silva franqueou a palavra aos membros do 

Conselho presente para que cada um fizesse o uso da palavra para qualquer tipo de comentário. 

 

Após a utilização da palavra por alguns membros, o prof. Sergio Silva colocou em votação as três 

propostas. Essas propostas foram aprovadas por unanimidade. 

 

Dando seguimento, o prof. Sergio Silva, apresentou a proposta para que ao final de todas as etapas 

fossem elaboradas uma seleção temporária, justificando que devido ao momento que passamos 

pela pandemia de COVID-19, sempre estaríamos com uma seleção pronta para qualquer ação da 

Base. Proposta está aceita por unanimidade. 

 

O prof. Sergio Silva apresentou a proposta para modificação das distâncias utilizadas no 1º Troféu 

Ana Marcela Cunha de Águas Abertas, que será adotada a partir da Etapa de Maceió/AL. 

 

➢ Mini-Mirim: 250 Metros 

➢ Pré-Mirim: 250 Metros 

➢ Mirim I e II: 250 Metros 

➢ Petiz I e II: 250 e 500 Metros 
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Depois de ouvir os conselheiros, essa proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

Ao final o Prof. Sergio Silva, solicitou que se algum tivesse mais alguma sugestão a colocar o fizesse. 

Não tendo nenhum membro do conselho solicitado a palavra deu a reunião por encerrada 

agradecendo a presença de todos.  

  

Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2022 

 

 

Sérgio Luis Sampaio Lacerda Silva 
Diretor de Águas Abertas 


