
ATA DO CONGRESSO DE TÉCNICO E DE ABERTURA CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES 
INFANTIL DE NATAÇÃO DE INVERNO – TROFÉU RUBEN DINARD DE ARAÚJO 

 

Data, hora e local da reunião: No dia 21 de maio de 2019, às 18H, no Salão de festas do Minas 
Tênis Clube, à Rua da Bahia, 2.244 –  Lourdes -  Município de Belo Horizonte/MG. 
 

Quórum: Presença dos participantes registrada em lista em anexo.  
 

Mesa: Eros Damasceno, Presidente da Federação Aquática Mineira, Gustavo Otsuka, Supervisor de 
Natação da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, Mauro Dinis Sousa, treinador 
principal da base do Minas Tênis Clube, Thiago Marchi Gomes, Coordenador Administrativo do 
Departamento de Natação do Minas Tênis Clube, Franklim Geraldo de Souza e José Geraldo Peifer 
Martins, Árbitros Gerais da competição e Mafalda Barbosa Gomes, Secretária. 
 

Deliberações: Para começar o congresso todos foram saudados pelo Sr. Gustavo Otsuka, 
Supervisor de Natação da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA que passou a 
palavra ao presidente da Federação Aquática Mineira, Sr. Eros Damasceno e ao representante do 
Minas Tênis Clube, prof. Mauro Dinis Sousa que cumprimentaram a todos e desejaram sucesso e 
boa estada na cidade. O prof. Mauro apresentou também a mestranda Bárbara Gabrielly A. 
Pereira, que falou aos presentes sobre a pesquisa que pretendia fazer durante a realização do 
campeonato. Explicou que era um procedimento simples cujos resultados serão enviados aos seus 
clubes. Logo após o Thiago Marchi Gomes, representante do Minas Tênis Clube que 
cumprimentou os presentes e se colocou à disposição para quaisquer necessidades frisando que o 
uso dos crachás distribuídos seria obrigatório para a livre circulação dos atletas e treinadores no 
clube. De novo com a palavra o Sr. Gustavo Otsuka falou da programação que foi mantida 
conforme apresentada anteriormente. Falou da previsão de realização das etapas eliminatórias, 
explicou que a CBDA não deixa de escutar a todos, pois está em fase de mudança e procurando 
fazer algo diferente, desde que assumiram têm enfrentado dificuldades, porém nada foi 
modificado. A base necessita de cuidado especial, por ser muito importante para o crescimento da 
natação. A preparação dos professores é fundamental para o bom resultado. Conta com todos 
para levar à frente a pretensão quando sairmos dessa situação precisaremos muito de todos, 
afirmou, desejou sucesso a todos no evento. Passando a palavra ao Árbitro Geral, Sr. Franklim 
Geraldo Souza que após cumprimentos a todos os presentes, abordou o assunto da premiação. 
Falou da importância e seriedade da ocasião e frisou que os atletas deverão comparecer à 
cerimônia devidamente uniformizados, após serem efetuadas três chamadas. Assim, ficou 
definido o cronograma das premiações: depois de realizadas a 2ª prova ao término de cada prova 
seria efetuada a premiação. Foi perguntado se os balizamentos seriam entregues visto que muitos 
estavam em viagem e o mesmo publicado havia sido modificado por três vezes, ao que o Sr. 
Gustavo Otsuka informou aos presentes que o balizamento impresso não seria entregue, apenas o 
resultado com o balizamento das finais. Surgiu a questão da realização das provas de 50 metros 
estilos que foi decidida pelos presidentes o que foi inconcebível, o Conselho Técnico Nacional, só 
pensa em natação do topo, fala do Prof. Hugo, cita também que quando os índices foram 
apertados muitos bons resultados surgiram. O Sr. Gustavo diz que tem de haver união para chegar 
ao resultado. Na observação do Prof. Marcos, o Conselho Técnico é consultivo e não diretivo, por 
que não mudar isso como, por exemplo, na natação portuguesa. Sr. Gustavo diz que os 
presidentes das federações devem ser preparados pelos treinadores e levar carta de intenção para 
serem apresentadas em Assembleia. Voltando a falar o Prof. Marcos observa o enfraquecimento 
dos índices que passou a se considerar o 24º tempo ao invés do 16º tempo das provas levando em 
consideração as necessidades das federações propiciando maior participação e comenta que ficou 
feliz com as presenças frisando a satisfação de ver equipes, de Volta Redonda, São Paulo e tantas 
outras. Nada mais havendo a tratar, o Congresso foi encerrado. Eu, Mafalda Barbosa Gomes lavrei 
a presente ata.  


