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CALENDÁRIO 2021
CRITERIOS DE SEGURANÇA
CAMPEONATO DE ÁGUAS ABERTAS
CONSELHO CONSULTIVO
VALORES ABMN 2021
CONTRATO DO JULIAN
PATROCINADORES

PAUTA:

DESENVOLVIMENTO:
O presidente Carlos Roberto da Silva abriu a reunião dando as boas-vindas a todos e seguiu
direto falando sobre o primeiro item da pauta: o calendário 2021.
Iniciou o debate falando da necessidade de se estipular os prazos para definição de sedes ao
longo do ano. Informou que a competição de Santos era a única já definida e que estrategicamente e
economicamente teria que ser feita o mais rapidamente possível, visto que já existem medalhas
compradas e sua data já estaria acordada com a prefeitura para ABR2021.
Sobre a pandemia de COVID19, se mostrou preocupado com a proximidade e evolução da
doença, mas reiterou que no início do mês de dezembro foi convidado a fazer parte da organização
da única competição Master de 2020 da FARJ, o Estadual do Rio de Janeiro, em pleno aumento de
casos. Relatou que para esta competição foram criadas uma série de regras e atitudes entre os
atletas, bem como alterou o andamento da competição, abolindo a necessidades dos atletas a se
aglomerarem no banco de controle, deixando uma só entrada para a piscina, com tapetes embebidos
com desinfetantes e espaçando as séries de forma garantir a segurança anti-COVID19, bem como
incentivou o distanciamento e exigiu a obrigatoriedade do uso da máscara até momentos antes dos
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atletas entrarem na água. Tais procedimentos, em princípio deram muito bons resultados, uma vez
que uma semana após a competição, não foram relatados quaisquer eventos de atletas ou
participantes na organização que tenham contraído a doença. A própria CBDA já realizou evento e,
em se tratando de ABMN, financeiramente falando, não poderíamos “abrir mão” de realizar eventos
em 2021.
Até este momento, a Diretora Técnica Debora Jaconi, já realizou contato e recebeu
promissoras respostas de Salvador (Arena aquática) em piscina de 25 ou 50m. João Pessoa, em
piscina de 50m para o final do ano. Palhoça, em Santa Catarina, qualquer data. Vitória no complexo
Pedro Alvarez Cabral, em piscina de 25m ou 50m. Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, em piscina
de 25m, para qualquer data. Em Minas Gerais, no COPM (Clube de Oficiais da Polícia Militar), em
piscina de 25m totalmente aberta. O presidente Carlos Roberto, disse estar em tratativas com
Florianópolis, Natal e Rio de Janeiro (piscina do Vasco da Gama). Natal se mostrou propenso em
realizar o Campeonato Brasileiro do fim de ano, mas ainda está dependendo de uma resposta
definitiva de seu representante local, o Sr. Paulo de Tarso.
Aécio Amaral questionou sobre a possibilidade de realizar uma etapa na RECRA e a Helane
acrescentou a possibilidade de uma competição em Brasília, ainda sem resposta.
Após alguns debates entre os presentes, inclusive sobre restrições a serem consideradas com
relação a Porto Alegre, devido ao valor cobrado, ficou definido o dia 15 de janeiro de 2021, como
sendo o limite para os locais e clubes interessados enviem seus cadernos de encargos devidamente
preenchidos. Após isso, a diretoria fará uma avaliação técnica e financeira sobre se a piscina reúne
as condições necessárias para o campeonato, bem como descobrir se o que estão oferecendo é
vantajoso para a ABMN e seus atletas.
A pauta seguinte tratou sobre os critérios de segurança a serem seguidos. A primeira análise
a ser feita nos eventos tem a ver com a quantidade de inscritos na competição. Dependendo do
número se decide a respeito da necessidade de dividir ou não a faixa etária: Maiores de 50 anos pela
manhã e os atletas até 49 anos na parte da tarde. O tempo de competição será aumentado, pois não
haverá banco de controle. A série é chamada após a série anterior ir para o bloco de partida. O
nadador não pega na ficha. Ela será entregue ao cronometrista pela pessoa que está controlando a
chamada da série. O acesso a piscina será único, com a colocação de tapetes. O uso de máscaras
é obrigatório até a chegada no bloco de partida. Todos os árbitros, cronometristas e pessoal
administrativo da ABMN deverão estar testados negativamente para COVID. Em princípio, não seriam
realizados revezamentos, mas após algum debate, se decidiu realizá-los com raia sim, raia não, de
modo a haver menor aglomeração por séries. Será estudado uma forma de reduzir os árbitros,
reduzindo o número de raias da piscina e o diretor secretário Ricardo Padilha propôs tentar buscar
meios da prefeitura ou de algum órgão de saúde que nos ajude realizando os testes de COVID para
os membros da ABMN e arbitragem nas competições. Ao final ficou decidido que essas e outras
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recomendações de segurança, serão colocadas no regulamento da competição e estudadas a cada
etapa.
Próxima pauta foi Campeonato de Águas Abertas, mas o vice presidente Aécio falou a respeito
da ideia de juntar todos os campeonatos estaduais no Brasil em julho, no mesmo dia, com as mesmas
provas e no mesmo horário. Nossa diretora técnica alertou sobre a data do Campeonato
Panamericano, que terá início em 27MAI. Esse evento poderia se chamar “Campeonato Nacional” ou
“Campeonato de Integração Nacional”. O Vice presidente vai preparar um regulamento para essa
competição e ainda a definir o nome para esse campeonato.
Voltando a pauta, a Diretora Técnica falou sobre o campeonato de águas abertas. A sugestão
seria realizá-los no Domingo. Quinta e sexta seriam realizadas as provas mais longas, deixando
espaço para a prova de águas abertas no domingo. Ela comentou que se for em Palhoça isso já seria
possível, assim como em João Pessoa. Falou ainda da dificuldade que seria tomar como base o
tempo realizado em cada etapa, pois cada percurso tem características de corrente diferentes umas
das outras. Nesse ponto, o presidente e demais membros informaram que a pontuação é relativa
apenas a colocação dos atletas e que o tempo não é considerado para recordes ou pontuação relativa
entre os atletas nas diferentes etapas. A diretora Débora mostrou o que estava sendo feito nas
presentes negociações e o presidente falou de como foram realizados os circuitos de águas abertas
da ABMN no passado e que as mesmas foram abandonadas devido a diminuição de adeptos naquele
momento, mas que a ideia da diretoria técnica era promissora e poderia dar certo. Assim, ficou
decidido que a diretoria técnica iria estudar melhor e apresentar uma proposta sobre o assunto numa
próxima reunião.
Próximo assunto da pauta é o Conselho Consultivo. O presidente propôs trazer para mais
perto o conselho, que é constituído de representantes dos diversos estados, na pessoa de seus
Presidentes de Federações e de Associações, dependendo qual entidade está vinculada aos atletas
masters em seus estados. A despeito de nunca terem sido partícipes dos rumos da ABMN, o
presidente gostaria de trazer esse grupo de representantes para que tragam propostas e sugestões
que possam engrandecer e melhorar a nossa Associação. Ficou, assim definido que a Secretaria
deveria ligar para esses representantes nos estados para que saibamos, quem são esses
representantes, se da Federação ou da Associação Masters, concitando-os a serem mais ativos no
relacionamento com a ABMN, trazendo sugestões e boas ideias para a evolução da modalidade.
Os valores aplicados pela ABMN são os seguintes: Anuidade, Inscrições nas competições
(diferentes em função da quantidade de dias da competição), valor por prova nadada, revezamentos,
recursos, tentativa de recordes, programas etc. Tem ainda valores diferentes para sócios e não
sócios. A diretora financeira, Helane Quezado, propôs utilizar o índice de inflação de 4,35%
(estimado), para aumentar os valores existentes, dando o tradicional desconto na anuidade para
todos que a pagarem até final de fevereiro, ficando estipulado que os valores deverão ser
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arredondados e sem os centavos. Essa proposta será trazida posteriormente para aprovação da
diretoria.
Tratando do próximo assunto da pauta, o contrato do Julian, responsável pela implantação e
manutenção dos sistemas administrativo e de competições da ABMN. Atualmente, esse contrato
encontra-se vigente até o dia 31 de dezembro de 2020. Foi comentado pela Helane que durante o
ano de 2020, esse contrato passou por alguns ajustes, propostos pelo próprio Julian, reduzindo o
valor mensal inicial de modo a cooperar com a ABMN neste ano pandêmico e sem eventos. Assim
ele teria ficado cerca de dois meses sem receber e ainda teria reduzido em 38% os valores das
mensalidades seguintes.
Já existe minutado um novo contrato a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021, que se
encontra em aberto. Foi informado que a ABMN usa esse sistema, desde sempre e cede o programa
para outras associações sem cobrar nada por isso. Obviamente, que cada associação que a usa,
necessita realizar um contrato direto de manutenção e pequenas modificações de desenvolvimento
com o Sr. Julian. Dos 27 estados, são 17 as associações/federações que utilizam nosso sistema. O
Aécio acrescentou que conseguimos fazer a integração de nosso sistema, com o sistema da UNAMI.
Quem utiliza o sistema possui a facilidade de processar todos os resultados sem a
necessidade de realizar quaisquer outras digitações ou inserções manuais dos resultados de seus
atletas, recebendo diretamente do sistema as informações de Top Ten, por exemplo. Segundo a
Helane, a FINA dá até o dia 30 JAN para receber as informações dos dez melhores de cada faixa
etária do ano anterior e a ABMN estipulou o prazo do dia 12 JAN para que as associações/federações
informem esses resultados. Esses resultados são tratados no sistema e enviados para a FINA.
Até o momento não há valores acordados para 2021, mas no atual contrato o valor era de R$
5.750,00, sendo reduzido para R$ 3.910,00 ao longo do ano, conforme dito anteriormente.
Comentou-se sobre a imprescindibilidade do Sr. Julian e de algumas dificuldades pontuais de
comunicação, mas que não influencia no excelente serviço prestado em relação ao atual sistema, o
que leva a crer que a diretoria deva dar continuidade ao contrato para o ano de 2021.
Como último item da pauta, foi comentado a respeito dos patrocinadores para 2021. Nosso
último patrocinador foi o Lizandro. A Helane comentou que houve problemas em 2019, em relação a
algumas etapas, que proibiram ao patrocinador realizar vendas nas dependências do clube,
inviabilizando o contrato com o patrocinador naquelas etapas, mesmo estando registrado no Caderno
de Encargos assinado pelas diretorias dos clubes. Tal fato, não pode ocorrer novamente e deve ser
alvo de intensa negociação pregressa, de forma a não causarem prejuízos a nossos patrocinadores
e a própria ABMN.
A princípio o Lizandro gostaria de manter seu patrocínio para 2021. Também foi cogitado os
nomes de Fabíola Molina e Gilberto. O Aécio comentou a respeito das filmagens nas competições,
realizadas no ano de 2019 e o presidente Carlos Roberto achou melhor não realizar tais filmagens
devido a ter o entendimento de que as etapas de 2021 possam ser deficitárias. Que o melhor é
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aguardar para saber o número de participantes inscritos nas próximas etapas e, somente então,
decidir se implanta as referidas filmagens.
Após algum debate sobre os patrocinadores, a diretora Helane se prontificou a dar início as
tratativas com a Fabíola Molina e o diretor Ricardo Padilha de falar com Lizandro sobre sua proposta
para patrocinar a ABMN. Ficou também consignado sobre a Swimm Channel, que realiza uma “troca”,
com a publicação de artigos nossos em sua revista, bem como a divulgação de nossos calendários,
em troca da divulgação em nossa página de sua revista eletrônica, sendo assim um apoiador da
ABMN.
DEFINIÇÕES E AÇÕES A EMPREENDER:
1) CALENDÁRIO 2021:
a. Até o momento, existem 11 estados dispostos a realizar alguma etapa no ano de
2021
b. Santos é a única etapa já confirmada
c. O prazo para o recebimento do Caderno de Encargos das sedes dispostas a realizar
os eventos de 2021 é o dia 15 de janeiro de 2021.
d. As sedes escolhidas devem reunir não só os critérios técnico e de vantajosidade
para a Associação e atletas, como incluir requisitos de segurança a serem definidos
pela ABMN no próximo tópico.
2) CRITÉRIOS DE SEGURANÇA
a. Ficou decidido que todas as recomendações de segurança serão incluídas no
regulamento da competição e estudadas pela diretoria a cada etapa.
3) CAMPEONATO DE ÁGUAS ABERTAS DA ABMN
a. Em princípio seriam 4 etapas ao longo do ano, sendo duas em conjunto com as
competições do início do ano e do final do ano.
b. As etapas dos fins de semana cuja competição tem apenas dois dias deve ser objeto
de estudo.
c. Em princípio as etapas seriam nos domingos
d. O assunto ainda será mais bem estudado pela Diretoria Técnica da ABMN, inclusive
sobre a possibilidade de operacionalização.
4) CONSELHO CONSULTIVO
a. Já existe e precisa ser acionado pela ABMN para fazer parte do processo decisório
como consultores.
b. A secretaria da ABMN deverá contactar esses representantes nos estados
(associações e federações ligadas aos nadadores masters) e informá-los da
importância que eles tem na evolução positiva da ABMN.
5) VALORES ABMN 2021
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a. Definiu-se o uso do índice de inflação do ano para o reajuste dos valores vigentes
atualmente.
b. Os novos valores serão apresentados pela diretora financeira em janeiro, antes da
divulgação do novo calendário.
6) CONTRATO DO JULIAN
a. O contrato deve ser mantido em 2021
b. O valor do contrato ainda será divulgado, mas não deverá ser menor que no ano de
2020, cujo valor foi de 5.750 reais.
7) PATROCINADORES
a. Há negociações com Lizandro e Fabíola Molina em andamento.
b. A diretora Helane fará o contato com inicial com a Fabíola Molina, enquanto o
Diretor de secretaria o contato com o Lizandro.
c. Há, ainda, uma troca entre a ABMN e a Swimm Channel, que deverá ser mantida
neste ano.
Sem mais, fica encerrada esta reunião.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2020.

______________________________
CARLOS ROBERTO DA SILVA
Presidente da ABMN

_______________________________
RICARDO PINHEIRO PADILHA
Diretor Secretário
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