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XLVIII TAÇA BRASIL DE CLUBES – ADULTO MASCULINO – 1ª DIVISÃO 
 

NOTA OFICIAL Nº 02/2021 
 

Assunto: Testagens Covid-19 – Fortaleza (CE) 
 

CONSIDERANDO que a Taça Brasil reunirá 10 (dez) os clubes por um período de 7 (sete) dias no município de 

Fortaleza (CE); 
 

CONSIDERANDO as recomendações da área médica da CBFS a fim de preservar a saúde de atletas, membros 

da comissão técnica, profissionais envolvidos no evento, público em geral do município e das equipes 

participantes; 
 

CONSIDERANDO o reforço das medidas sanitárias da União, Estados e Municípios para resposta e 

enfrentamento da Covid-19; 
 

RESOLVE 
 

DETERMINAR que todos os envolvidos no certame realizem in loco no município de Fortaleza (CE) no dia 

31/07/2021 o teste rápido com pesquisa de antígeno (swab nasofaringe) para Covid-19, disponibilizado pela 

CBFS, conforme programação/local a ser apresentada no congresso técnico via Google Meet dia 26/07 às 14hrs; 
 

RATIFICAR que somente após a testagem negativa em Fortaleza (CE) o atleta, membro da comissão técnica 

ou da diretoria da equipe terá acesso ao ginásio da competição, seja para treino de reconhecimento de quadra 

ou jogos; 
 

INFORMAR que a testagem in loco não elimina a testagem prévia de RT-PCR ou o teste rápido com pesquisa 

de antígeno (swab nasofaringe) para Covid-19 no período de 72 (setenta e duas) a 24 (vinte e quatro) horas 

antes do deslocamento ao município de Fortaleza (CE), determinada na Nota Oficial 01/21 do certame; 
 

COMUNICAR que os indivíduos positivados deverão cumprir pelo menos 10 (dez) dias de isolamento respiratório 

a partir da testagem ou 14 dias do primeiro dia dos sintomas (o que ocorrer primeiro) e serão analisados pelo 

Departamento Médico da CBFS; 
 

RATIFICAR que em caso de negligência, imprudência ou omissão de informações das equipes (atletas, 

comissão técnica, diretoria etc.) de sintomas sugestivos de infecção de COVID-19, será aplicada pena de 

eliminação da equipe no certame; 
 

INFORMAR que atletas e membros da comissão técnica que não apresentarem os resultados 

dos exames no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes ao deslocamento, não poderão apresentar no seu 

decorrer e, portanto, estarão impossibilitados de participar da competição; 

 

PERMITIR além dos 14 (quatorze) atletas e 03 (três) membros de comissão técnica na Zona 01, mais 08 (oito) 

pessoas da equipe na arquibancada Zona 01, sem acesso a quadra de jogo, desde que apresentada a testagem 

prévia, seja feita a testagem in loco e o preenchimento dos inquéritos epidemiológicos nos prazos determinados;  
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AVISAR que a testagem em Fortaleza (CE) ocorrerá no ginásio da competição, situado na Rua Major Weyne, 

1040 - Jardim América. 

 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

 
Fortaleza, 20 de julho de 2021. 

                                  
Osmar Pereira de Matos 

Vice-Presidente de Competições 
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