Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.
Boletim nº 114/2021
GO
Ilmºs. Srs.(a)
Presidentes de Federações Filiadas, Representantes dos Clubes Vinculados e demais atletas Registrados
à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar que, em comum acordo com o
Minas Tênis Clube-MG, clube sede do Campeonato Brasileiro Infantil de Natação – Troféu Ruben Dinard de
Araújo, de 22 a 24/07/2021, sobre os procedimentos que serão adotados pelo clube, diante das restrições,
números de atletas e equipes, a saber:
• Não vai haver acesso ao clube;
• A entrada para credenciamento e utilização da piscina no dia 22/7 de manhã será no máximo 30
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minutos antes do escalonamento estabelecido;
Entrada apenas pelos locais sinalizados e com medição de temperatura;
Se estiver com sintomas da COVID-19, não vir ao parque aquático;
Levar documento com foto para confirmação do nome no crachá;
Vestiários apenas para necessidades fisiológicas - sem banhos;
Disponibilização de espaços para trocas: Sports Bar (meninas) e toldo (meninos);
Permanência no parque aquático apenas daquelas pessoas essenciais;
Atletas que não forem competir na etapa não devem vir ou permanecer no parque aquático;
Atleta que finalizar sua participação na etapa deve se retirar assim que possível;
Manutenção da distância mínima (há marcações na arquibancada) e ficar junto apenas com equipe
- sem congraçamento.

O clube informa ainda que a adoção dos protocolos será rígida, de maneira a evitar eventual medida
mais drástica, e, que o não credenciamento de imprensa e exigência de PCR atendem aos requisitos
que são distintos de outros locais, pois cada localidade tem sua particularidade sanitária.
E mais, que o clube irá efetuar o impedimento de pessoas cujos nomes do crachá não sejam
comprovados pelo documento com foto, bem como serão tomadas as medidas necessárias para evitar
aglomerações desnecessárias.
Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados.
Atenciosamente,
Luiz Fernando Coelho de Oliveira
Presidente

Renato Cordani
Vice-Presidente

Gustavo Otsuka
Gerente de Natação
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