Rio de Janeiro, RJ, 06 de julho de 2020.
OF / CBE / PRES / Nº 2020.179
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE
Às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis pelas Entidades
de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE
ASSUNTO: - PROTOCOLOS DE TRENAMENTO E DE COMPETIÇÃO PARA O RETORNO
SEGURO
Prezados(as) Senhores(as),
O esporte vem sendo um dos segmentos mais impactados pela pandemia do COVID19, tendo em vista a interrupção quase absoluta das atividades de treinamento e de competição. No
Brasil, tendo em vista a extensão territorial, há realidades muito distintas. Nesse sentido, há
regiões, estados e municípios mais afetados do que outros.
Portanto, o retorno aos treinamentos e até mesmo aos eventos competitivos está
diretamente relacionado às realidades regionais e, por consequência, sujeitando-se às orientações,
protocolos e determinações das suas respectivas autoridades.
Mesmo assim, é necessário ter um planejamento para o retorno seguro às práticas
esportivas. Para isso, o COB elaborou, e a CBE já divulgou em suas redes sociais em junho, o Guia

para a prática de esportes olímpicos no cenário da COVID-19 que pode ser acessado pelo
link https://www.cob.org.br/pt/cob/home/guia-esporte-covid

Especificamente no Volume 14 desse mesmo Guia encontra-se publicado, como
referência, o Protocolo de retorno aos treinamentos para a esgrima, elaborado por uma equipe
multidisciplinar do Grêmio Náutico União. Referido protocolo foi chancelado pela CBE e poderá
servir de suporte às EPDs, desde que em sintonia e adequação às determinações das autoridades
locais.
PROTOCOLO DE RETORNO ÀS COMPETIÇÕES
Embora o cenário ainda não nos seja favorável, esperamos que em breve possamos
retornar às atividades competitivas com segurança, sempre seguindo as determinações das
autoridades sanitárias e as regulamentações municipais e estaduais.
Para tanto, a CBE está dando início à elaboração de um protocolo geral para o
retorno às competições nacionais, contando, inclusive, com assessoramento médico. Ressaltamos
que, mesmo após publicado, tal protocolo poderá sofrer ajustes de acordo com o momento da
pandemia e com as orientações e determinações regionais.
Atenciosamente,
Arno Schneider
Vice-Presidente
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