Rio de Janeiro, RJ, 23 de julho de 2021
OF / CBE / PRES / Nº 2021.499
Da: Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE
Para: Federações Estaduais, Comissão de Atletas e aos senhores(as) responsáveis pelas
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO:

PROTOCOLO AJUSTADO
SETEMBRO/21

PARA AS COMPETIÇÕES A PARTIR DE

Prezados(as) Senhores(as),
Conforme já divulgado, e por extrema cautela, manteremos o Protocolo atual para
as 03 (três) competições nacionais a serem realizadas no próximo mês de agosto.
Porém, para as competições nacionais de setembro em diante, após debatido o
tema em nosso Conselho Técnico, haverá flexibilização em nosso Protocolo, especialmente
porque os percentuais estatísticos de amplo conhecimento e divulgados por órgãos oficiais de
saúde (municipais, estaduais e federal) acerca da redução da transmissão do COVID-19, bem
como do avanço nacional da vacinação e, por fim, da previsão de evolução desses avanços,
assim nos permitiram decidir.
A flexibilização acima mencionada diz respeito a dois pontos, em particular:
1) A não exigência de “bolha” para hospedagem, alimentação e transporte interno;
2) A substituição do teste RT-PCR pelo teste rápido Antígeno (nasofaringe/nasal), cujo resultado
negativo (não reagente) deverá ser encaminhado para a CBE no dia anterior ao início da
competição.
As demais regras estabelecidas em nosso protocolo atual em relação ao local de
competição seguirão as mesmas: proibição de acesso ao público, proibição de permanência no
ginásio após a eliminação de cada atleta e, por fim, o uso obrigatório de máscaras, o
distanciamento social e a necessária higienização das mãos.
Evidentemente que, caso haja alteração/agravamento da situação da doença
COVID-19 no Brasil ou nas cidades das competições, novas medias restritivas poderão ser
anunciadas.
Segue em anexo o Protocolo ajustado para vigência somente a partir das
competições nacionais de setembro/21.

Atenciosamente,

Arno Schneider
Vice-Presidente

Ricardo Machado
Presidente

