
Reunião com representantes do Brasil pela Aliança UFB 

 

Estados: 

São Paulo: Pedro Rizzo, Victor Maielo; 

Minas Gerais: Nicolas Martan, Rodrigo Nobes; 

Rio de Janeiro: Fredy Osório; 

Rio Grande do Sul: Santiago Navarrete; 

Distrito Federal: Artur Cardelino, Felipe Rodrigues, Luciano Santos; 

 

Pauta: 

 

1. Um torneio Nacional por Ano 

2. Fortalecimento e autonomia das federações 2022 

3. Constituir uma federação 2024 

4. Calendario 2018 

5. Time Brasil 

 

1) O torneio Nacional por ano seria no segundo semestre. E os regionais seriam no 

primeiro semestre. 

a) As pessoas concordam com a necessidade de ser mais claro o campeonato 

brasileiro. 

b) Ajudar os outros estados a crescer? Como fazer? Fornecendo ajuda, conselhos 

e material para ajudar a crescer o esporte em local e na região. 

c) Campeonatos locais atrapalham os times para um nacional? Observar a 

quantidade, qualidade e objetivo a longo prazo. 

2) Criar nacional facilita o fortalecimento e autonomia de federações. 

a) Fazer um torneio por ano para divulgar e trazer todos os times do brasil. 

b) Livre ingresso para o nacional, mas tentando manter um olho em regionais. 

i) Um maior volume é determinante! 

c) Focar em universitário ajudaria a aumentar o volume? Divulgação? Criação de 

federações para cuprir e organizar calendario? 

3) Representação internacional e coordenar o modelo já existente de nacional. Quais 

estados existem com federação? O que ela faz? O que ela fornece ou ajudaria? 

a) Só existe um Nacional com confederação. Formação de professores pode ajudar 

a dar “polimento” ao corpo dos ensinadores legais. Professor fisico. 

4) Começar agora a se preocupar e executar o nacional? 

a) Principal torneio é o unity e existe um “brasileiro misto” antes do segundo 

semestre. 

b) No segundo semestre há um “torneio feminino brasileiro”. 

c) Quem faz? Vamos simplificar e fazer um calendário com eventos grandes, 

excluindo hats, e torneios locais? 

5) Mirando campeonatos oficiais WFDF, participação fora do país. 

a) Premio para os finalistas do nacional, um estímulo? 


