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Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2020. 
 

 
Boletim nº 139/2020 
RC 
 
 
ILMº. SRS. 
DD. PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES FILIADAS, REPRESENTANTES DOS CLUBES VINCULADOS E DEMAIS ATLETAS 

REGISTRADOS À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA 

 
 
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar a V.Sª., que encontra-
se abaixo ORIENTAÇÕES oriundas do Departamento médico da Confederação as pessoas 
envolvidas no evento CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO – TROFÉU BRASIL, 
que será realizado na piscina do Club de Regatas Vasco da Gama, Rio de Janeiro, RJ, de 09 a 
12/12/2020, nos seguintes termos: 
 

1) Enviar um teste de PCR negativo ou IgG+ 72h antes da viagem ao Rio de Janeiro, para o e-mail: 

rodolfo.carneiro@cbda.org.br; 

 

2) Após o teste o atleta só deverá sair de casa para treinar; 

 

3) A hospedagem no Rio de Janeiro deverá ser preferencialmente nos hoteis indicados pela CBDA; 

 

4) Se deslocar apenas do hotel para a piscina e da piscina ao hotel; 

 

5) Durante a competição, não será permitida a entrada, no complexo do Vasco da Gama, de atletas que 

não competirão na etapa; 

 

6) Na entrada, será aferida a temperatura e conferido o nome dos atletas no balizamento; 

 

7) O uso de máscara será obrigatório durante todo o momento dentro do clube, podendo tirar apenas 

para entrar na piscina; 

 

8) Fisioterapeutas/Massagistas: higienizar macas após o tratamento dos atletas, que preferencialmente 

deve ser feito durante as etapas, em espaço aberto e não no hotel; 

 

9) Os QG`s das equipes com maiores quantidade de atletas devem estar pelo menos 5m (cinco metros)  

de distância uma das outras; 
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10) Os atletas devem treinar e aguardar sua prova com pessoas da sua equipe ; 

 

11) Não haverá banco de controle pré prova; 

 

12) Após o trabalho de soltura, o (a) atleta deve voltar ao hotel, não podendo permanecer na qualidade 

de torcedor na arquibancada; 

 

13) A CBDA disponibilizará totens com álcool gel espalhados pela área de competição e aquecimento/ 

soltura ; 

 

14) O número máximo de atletas em toda a competição será de 350 (trezentos e cinquenta); 

 

15) Haverá uma tolerância para treinamentos de atletas que nao estejam participando da etapa do dia, 

que poderá ser usado dentro do horário de 15:00hrs até 16:00hrs. Findo tal horário, esse (a) atleta deverá 

imediatamente retornar ao hotel. 
 

Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados. 
 
Atenciosamente, 

 

Luiz Fernando Coelho de Oliveira 

Presidente 

Renato Cordani 

Diretor Geral 

 

 

Eduardo Fischer 

Diretor de Natação 

 

 

Gustavo Otsuka 

Gerente de Natação 

  

  

Rodrigo Brochetto Ferreira 

Médico 

 

  

 


