
 

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2022. 

 

Boletim nº 077/2022 

SS 

 

ILMO.º. SRS. 

DD. PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES FILIADAS, REPRESENTANTES DOS CLUBES VINCULADOS E DEMAIS ATLETAS 

REGISTRADOS À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA 

 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA, vem tornar público, que: 

 

Considerando a publicação do ATO CONVOCATÓRIO - Nº10 - EIXO COMPETIÇÕES, em 05/10/2020 visando 

a realização de competições nacionais, na forma de Campeonatos Brasileiros Interclubes® - CBI, 

organizados pelas Confederações ou Ligas Esportivas Nacionais, das quais participam Clubes integrados 

ao CBC; 

 

Considerando as informações contidas no Calendário de CBI, Memorando de Entendimentos e do Plano 

de Trabalho, celebrados entre o CBC e a CBDA, ambos disponíveis no site do CBC, especificamente no que 

tange ao Campeonato Brasileiro Interclubes de Águas Abertas - Etapa Fortaleza - 2022/2023 - , que 

ocorrerá de 25/06/2022 a 26/06/2022, sendo sediado pelo BNB CLUBE DE FORTALEZA, em Fortaleza/CE, 

fica estabelecido que a data de ida e de retorno das delegações será de 23/06/2022 a 27/06/2022. 

 

Com efeito, procedo à abertura do referido CBI no aplicativo de passagens na Plataforma Comitê Digital, 

ficando o mesmo disponível para preenchimento até a data de 19/05/2022. 

 

Ressaltamos a importância da máxima atenção a essas datas no momento do preenchimento. O 

quantitativo máximo de beneficiados por clube é de 8 atleta(s) e 2 membro(s) da comissão técnica para 

clubes que estejam no ranking de 1º a 10º, e os clubes de 11º a 20º, 3 (três) atletas e 1 para membro de 

comissão técnica. 

 

Destaca-se que somente receberão benefícios os Clubes que estiverem previamente inscritos no CBI em 

questão perante a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA, bem como estejam 

em cumprimento com as normativas estabelecidas pelo CBC por meio do Termo de Compromisso e 

Regulamento dos Campeonatos Brasileiros Interclubes - RCBI. 

 

Para facilitar, segue ao lado o tutorial do sistema: Clique aqui. 

 

Lembramos da necessidade de aplicação do selo de formação, de acordo com o manual. 

 

https://cbc-clubes.org.br/plataforma/tutoriais/e7/Capacitacao_CBI-App_PeH_final.zip
https://www.cbclubes.org.br/formacao-de-atletas/manuais-da-marca/manual-selo-formacao-de-atletas


 

Reforçamos ainda que o clube mantenha os seus dados cadastrais devidamente atualizados na 

plataforma. 

 

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

 

Atenciosamente, 

 

Luiz Fernando Coelho de Oliveira 

Presidente 

Renato Cordani 

Vice-Presidente 

 

Sérgio Luis Sampaio Lacerda Silva 

Diretor de Águas Abertas 

 


