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Aloha Comunidade do Surfe Brasileiro 

 
A atual gestão da CBSurf, desde a sua posse, vem lutando para a melhoria das 
competições e das condições e benefícios visando a atender aos anseios de todos os 
integrantes da Comunidade do Surf Brasileiro.  
 
Apenas nos sete primeiros meses de gestão no ano de 2022, o que se viu foi um grande 
resgate do Surf Brasileiro com a realização do Circuito Profissional (CBSurf Pro e Taça 
Brasil), Circuito Master, Circuito de Base, Parasurf, SUP, Longboard, participações nas 
Competições da PASA e ISA, apesar de todas as dificuldades. Ou seja, buscou-se sempre 
o melhor para toda a Comunidade do Surf Brasileiro. 
 
As críticas fazem parte, mas desde que tenham fundamento e que sejam construtivas. 
Infelizmente, estão circulando críticas através das redes sociais, por parte de alguns 
atletas, a respeito do calendário de Competições para 2023, e sobre a falta de eventos no 
Estado de SP, talvez provocadas por desinformação ou pela propagação de informações 
incompletas. 
 
Compete à CBSurf desenvolver o surf no Brasil como um todo e apoiar suas federações 
filiadas a desenvolver o esporte em seus Estados. Valorizar nossos atletas e criar 
oportunidades de carreira para a nova geração é nossa missão e sabemos que parte disso 
se faz promovendo competições. 
 
Porém, para a realização de uma competição, não basta somente o desejo de realizar em 
um determinado local. Para a realização e viabilidade de qualquer competição, além dos 
aspectos técnicos e de qualidade e condições de mar, é indispensável o apoio das 
autoridades locais e patrocínios, como acontece em todos esportes e em qualquer 
competição que venha a ser realizada nos Estados Brasileiros. 
 
E é exatamente na busca desse apoio local que é fundamental a parceria e atuação das 
Federações. 
 
Das 15 Federações filiadas, 14 Federações imediatamente procuraram a CBSurf 
manifestando interesse a com suas propostas de campeonatos em seus Estados. Somente 
a Federação de Surf do Estado de São Paulo não procurou a entidade ou manifestou seu 
interesse em sediar eventos ou de apoiar a CBSurf com as autoridades locais. 
 
Mesmo assim, a CBSurf ainda buscou contato com a Federação local insistindo na 
importância de ter eventos em SP, especialmente por toda a história desse Estado e o que 
representa para o Surf Brasileiro.  
 
Apesar desse esforço da CBSurf, através da Federação, recebemos um parecer de que 
seria melhor não ter eventos Nacionais neste Estado, pois isso colocaria em risco a 
destinação de verbas aos eventos Estaduais realizados pela Federação de SP. 
 
A CBSurf vem adotando a estratégia de estar mais próxima das Federações e ajudar a 
venderem seus eventos Estaduais, o que vem tendo êxito na relação com as outras 14 
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Federações Estaduais. Infelizmente, a Federação de Surf do Estado de São Paulo não 
mostrou interesse em seguir o mesmo exemplo. 
 
Foi exatamente em respeito à decisão da Federação de não seguir o mesmo modelo e 
respeitando o planejamento desta para o Surf no Estado de São Paulo, e também em 
respeito a pessoa de seu Presidente, que a CBSurf seguiu buscando a realização de 
eventos em todos os outros estados. Importante lembrar que a Federação de SP somente 
teve seu direito de filiação à CBSurf há pouco mais de um ano e muito graças ao apoio 
das demais Federações e dos membros da atual gestão da CBSurf. Antes disso, na antiga 
gestão, teve seus pedidos simplesmente ignorados. 
 
Contudo, quando publicamos nosso calendário, acabamos surpreendidos com as críticas 
já citadas aqui, como se a CBSurf tivesse desprestigiado o Estado e Atletas de SP, o que 
não é verdade. Afinal, temos a plena consciência da importância de ter eventos num dos 
principais Estados do surfe brasileiro e lutamos por isso desde o início, porém não foi 
possível para o ano de 2023 pelos motivos aqui explicados. 
 
Mesmo assim, ao receber essas críticas, entramos de novo em contato imediatamente com 
a Federação deixando claro que ainda há tempo de apresentar propostas para eventos 
nacionais em SP. E que bastaria obter apoio das autoridades locais para o aporte de um 
terço do custo de cada evento, sendo que os outros dois terços seriam custeados pela 
CBSurf através de seus parceiros e outros investimentos. 
 
A CBSurf segue mantendo contatos com a Federação de SP, porém, para concretização 
de qualquer evento, é importante que atenda às políticas de governança e técnicas da 
entidade, e que, até por uma questão de isonomia com as demais Federações, sejam 
realizados em condições semelhantes ao que já foi e é praticado com as outras Federações. 
 
De toda forma, a CBSurf destaca que continua aberta ao diálogo, como sempre esteve, e 
que mantém interesse em realizar eventos no Estado de São Paulo, mas, para isso, é 
preciso o interesse e apoio da Federação local, além de se enquadrar nas políticas e regras 
da Confederação para não gerar nenhum tipo de desequilíbrio. 
 
Esperamos ter esclarecido tais dúvidas e anseios da comunidade do Surf, Federações e 
nossos atletas.  
 
A CBSurf destaca que recebeu a manifestação de apoio de 14 das 15 Federações e de 
membros da Comissão de Atletas. 
 
 
Sempre em nome do Surfe. 
 
Atenciosamente, 
 
Flávio “Teco” Padaratz 
Presidente da CBSurf 
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