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Rio de Janeiro, 29 de março de 2022. 

 
 
Boletim nº 055/2022 
GO 
 
 
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 foi 
aprovado novo protocolo do CT com flexibilização e não será mais necessário PCR para entrada 
no evento, apenas o comprovante de vacinação completa (duas doses) por conta do 
Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu Brasil, que será realizada na piscina do 
Parque Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro, RJ, piscina de 50 metros, no período de 04 a 
09/04/2022, seletiva para o Campeonato Mundial de Natação da FINA, na cidade de Budapeste, 
Hungria, de 18/06 a 25/06/2022 e o Campeonato Mundial Júnior de Natação da FINA, em local 
e datas a serem confirmadas pela FINA. 
 
Diante da flexibilização nas medidas sanitárias propostas pelo Governo do Estado do Rio de 
Janeiro contra a COVID-19, foi aprovado, então, o protocolo de entrada no Centro de 

Treinamento do COB, retirando a necessidade de exames semanais e diários, tais como PCR e 
antígeno. 
 
Reforçamos o automonitoramento dos sintomas e continuamos a orientar que, na presença 
deles, o usuário do Centro de Treinamento fique em casa, e que, em caso de sintomas, os 
exames serão realizados de acordo com a conduta médica. 
 
Sobre o uso de máscara: Será liberado em ambientes externos e internos para todos os 
usuários, desde que mantida a distância de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas. 
 
Assim, profissionais de saúde, ou os demais que necessitem estar próximo ao atleta durante o 
atendimento, devem manter o uso de máscara. 

 
Lembramos ainda que, permanece a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de 
vacinação completo contra COVID-19 para entrada na instalação. 
 
Tais medidas visam promover a segurança e a saúde do atleta, respeitando as diretrizes das 
autoridades governamentais. 
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Solicitamos, que 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 
 
 
Rodrigo Brochetto Ferreira 
Médico Responsável/Evento 
 
 
Paulo Puccinelli 
Médico Responsável/Evento 

 
 


