Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE DANÇA DESPORTIVA E
DE SALÃO - CNDDS, REALIZADA EM SÃO PAULO/SP.
Ata da Reunião CNDDS, realizada em 02 de abril de 2017, em sua sede social,
localizada na Alameda Itu, 167, Bairro Cerqueira César, com início às 19h30.
Estavam presentes no local os membros: Carla Lazazzera, Celeste Abuchacra,
Daiane Ciarrocchi, Kelly Poli, Márcia Fujita, Marcos Pena, Maricélia Araújo,
Michel Rosenblat, Miguel Fujita, Patric Tebaldi, Thiago Santos, Wellington
Rafael Cardoso e William Miyashiro. Via Skype: Alexandre Siqueira, Bruno
Coman, Carlos Brito, Daniela Bandelli, Luciana Ramos, Marcos Costa, Rodrigo
Vecchi, Sarah Lage e Tcharles Bianco. Assumindo os trabalhos, o presidente
do CNDDS, Sr. William Miyashiro anunciou aos participantes os assuntos da
pauta, abordados em ordem diferente da pauta encaminhada por e-mail,
começando pelos informes: 1. Workshops com Eugênio Dmytrenko e Mery
Lenz: dia 14/04/2017 com Workshop Latin - Classe F e acima, 15/04/2017
(manhã) com Workshop de Standard - Classe F e acima e 15/04/2017 (tarde)
com Workshop para Iniciantes - Rumba e Jive. Todas as informações foram
publicadas no site e na página do facebook. 2. World Games 2017, em
Wroclaw / Polônia, de 25 a 30 de julho: o Brasil conquistou uma (1) vaga,
apenas na modalidade SALSA e deve enviar um casal representante. Como o
CNDDS não possui esta modalidade em seus campeonatos e os atuais
octacampeões mundiais de salsa, Carine Morais e Rafael Barros (brasileiros),
possuem um evento na Espanha na mesma data, os atuais campeões
brasileiros do Brasil Latin Open, Larissa Oliveira e Robson Silva, foram
convidados e aceitaram. Bruno e Sarah comentaram de fechar um acordo com
esses casais de salsa para participar dos nossos campeonatos, competindo ou
apresentando. 3. Festival de Dança de Joinville 2017: Carla e William estão
participando da seletiva com coreografias de Dança Esportiva. 4. Campeonato
de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas 2017: proposta de participação
dos árbitros CNDDS no campeonato da CBDCR no dia 29/09/2017 em João
Pessoa / PB. 5. YOG - Youth Olympic Games 2018 / Buenos Aires /
Argentina: com a possibilidade de envio de competidores para participar da
modalidade Urban Dance, ainda sem informações sobre seletivas. Vários
participantes da reunião disseram que conhecem grupos/artistas de Danças
Urbanas e irão entrar em contato com eles para saber mais sobre o trabalho
que desenvolvem. Em relação ao campeonato, todos devem aguardar novas
informações. 6. Curso de Arbitragem em Dança Esportiva 2017: parceria
CNDDS e UNINOVE. Patric Tebaldi, diretor de arbitragem e Alessandro de
Freitas, coordenador da Uninove firmaram parceria para realização do curso
para alunos UNINOVE e filiados CNDDS, com o intuito de apresentar o novo
sistema de arbitragem em dança esportiva. Acontecerá das 8h às 14h, nos dias
06 e 13 de maio. Gratuito para alunos e filiados. Será pensado em um modelo
que possa ser vendido em outras faculdades, para formar novos árbitros e
propagar a informação. 7. Workshops para treinadores Latin com Joan
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Cayuela: Devido à troca de diretoria da WDSF (World Dancesport Federation),
não há previsão de Joan Cayuela vir ao Brasil subsidiado pela WDSF. Dessa
maneira, para ocorrer uma formação com ele, os filiados CNDDS terão que
custear toda a vinda do Cayuela, incluindo as horas de trabalho, passagens,
hospedagem e alimentação. William perguntou quem tem interesse nessas
condições. Bruno, Sara, Maricélia, Marcos Costa, Kelly e Carlos manifestaram
interesse. A proposta será analisada ainda. 8. Workshop com Roberto
Dimalta, de 06 a 13 de janeiro de 2018: Thiago, que já teve aulas com
Roberto, explicou o método de aulas e o custo para trazê-lo. A ideia é ter 8 dias
de aulas em grupo, com 4 horas de duração (total 32 horas). Também serão
disponibilizadas 32 horas de aula particular em casal (4 horas por dia).
Possibilidades de participação: pagar pelas próprias horas particulares e ainda
ter opção de ser ouvinte nas aulas de outros casais. Deve ser viabilizado um
pagamento parcelado. A proposta será apresentada com mais detalhes. 9.
Regulamento Unificado 2017: informando sobre a lista de Syllabus revisada
de acordo com os Livros WDSF, a qual técnicos e atletas devem estar atentos,
para verificação das figuras em suas respectivas classes. Este Regulamento
também será Geral e Oficial a todos os campeonatos CNDDS, principalmente
regendo o Circuito Brasileiro de Dança Esportiva e Campeonato Brasileiro de
Dança Esportiva, sem alterações em quaisquer etapas. 10. Ranking 2017,
proposta sugerida e enviada via e-mail para a comissão técnica por Bruno e
Sara. Após discussão, muitas pessoas ficaram em dúvida sobre sua
aplicabilidade. Por isso, Kelly e Michel se dispuseram a aprimorar o
documento, junto com os filiados, durante a semana a fim de verificar na
prática se suas regras se aplicam à realidade em que a Dança Esportiva se
encontra no Brasil. Michel fará uma simulação com as pontuações dos casais
de classe F do ano passado, para ver se as pontuações de referência
propostas estão de acordo e Kelly ficará encarregada de organizar algumas
informações do próprio documento. Durante a reunião deste dia ficou acordado
que este Ranking será apenas para Subida de Classe dos casais brasileiros, e
não afeta a representatividade dos casais em World Championship. Depois das
discussões durante a semana e a revisão do Ranking, será promovida uma
votação aos membros da comissão técnica para aprovação ou não deste
modelo de Ranking para o ano de 2017. Os resultados serão publicados dia
12/04/2017, via e-mail a todos os filiados. Sem mais a tratar, o Sr. Presidente
deu por encerrados os trabalhos, secretariados neste ato por mim, Kelly
Cristina Quaglio Poli.
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