
 

 

 

 

 

ATA DO CONGRESSO TÉCNICO E DE ABERTURA DO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES 

ABSOLUTO DE NATAÇÃO – TROFÉU JOSÉ FINKEL 

 

Ás 18:00 horas do dia 02 (dois) de setembro do ano de dois mil e dezenove em um dos salões do Clube 

Curitibano, PR, teve início o Congresso de Abertura e Técnico do Campeonato Brasileiro Interclubes 

Absoluto de Natação – Troféu José Finkel, com a presença na mesa do Professor Gustavo Otsuka, 

Supervisor de Natação da Confederação; Ricardo Prado, Coordenador Geral de Esportes da 

Confederação; Marcelo Falcão, árbitro geral da competição (FINA); Luciana representante do CBC 

(Comitê Brasileiro de Clubes); Emerson, representante do Sr. Renato Ramalho, presidente do clube 

anfitrião. Abertos os trabalhos, o Gustavo (CBDA) teceu agradecimentos especiais para a Federação de 

Desportos Aquáticos do Paraná, na pessoa de seu presidente Ivo Piovesan e sua diretora social, Luciane 

Piovesan, pois sem eles e a ação do próprio clube sede, não seria possível a realização da competição; 

Emerson, gerente de esportes do clube sede também deu boas vindas a todos em nome do clube. Em 

seguida, Luciana do CBC. Apresentada que foi como uma daquelas que participou de todo o processo 

de nascimento do CBC desde o seu início, desde a Lei Pelé, para ver o que ainda poderia ser melhorado. 

Foi com muita alegria que recebemos a representante para que tenhamos tido a chance de conhecer e 

acima de tudo entender todo esse sistema. O presidente da FDAP deu as boas vindas a todos, 

aproveitando para lembrar que o evento do porte deste campeonato retornou a sua casa depois de mais 

de 30 anos. Agradeceu a todos sem exceção do Clube Curitibano e aos membros da FDAP, que não 

mediram esforços para que tudo pudesse ser feito com muito carinho a mais de um mês do evento. 

Ricardo Prado, Coordenador da CBDA, diz que tem esperanças em um futuro melhor da natação por 

causa das atitudes dos próprios treinadores no trato com os atletas, e, aproveita a oportunidade para 

cobrar desses próprios treinadores e atletas mais engajamento com os rumos que cercam a CBDA, 

principalmente em momento conturbado por que passa neste momento. Gustavo Otsuka apresentou 

todo o slide o Congresso Técnico, com informações gerais da competição, sem ter nenhuma objeção. 

Alberto Pinto Silva do Pinheiros-SP alerta ao árbitro geral sobre a saída do nado de costas, o que lhe foi 

respondido que durante o aquecimento, será informado sobre o assunto. Gustavo Otsuka convida a 

todos os técnicos que participaram (presentes) das campanhas dos Mundiais Adulto e Jr e Pan 

Americano para virem a frente e receber a homenagem e o carinho de todos ali no Congresso por todo 

o esforço envidado para o sucesso do time. Por final, Gustavo Otsuka pediu que lavrasse a presente ata 

e o Sr. Rodolfo Moreira Reis Carneiro, assistente das modalidades da CBDA assim o fez. Nada mais 

havendo a tratar ou relatar, eu Rodolfo Carneiro, lavrei a presente ata. Curitiba, PR, 02 de Agosto de 

2019. 

 

 

 
 

 


