Rio de janeiro, 18 de Outubro de 2021
Ofício nº 4281/2021
Aos Ilmos. Srs.
Presidentes das
Federações Estaduais de Futebol
Prezados Senhores,
Estamos publicando novas edições do Protocolo de Recomendações para Retorno
do Público aos Estádios – Competições CBF e da Diretriz Técnica Operacional –
Competições CBF 2021 (para partidas com presença de público reduzido), elaborados em
conjunto pela Comissão Médica Especial e pela Diretoria de Competições, que vêm sendo
adotados a partir da anuência das autoridades sanitárias locais quanto à presença de público
nos estádios, e também quando aprovados pelos respectivos Conselhos Técnicos das
competições ou definido pela CBF. As novas edições têm efeitos imediatos nas competições
que já adotam o Protocolo de Retorno de Público.
Com relação à edição original do Protocolo, publicada em 12 de agosto de 2021, este
documento traz uma grande mudança, que é a volta da presença dos torcedores visitantes
nos estádios que já recebem público (quando autorizado por autoridades sanitárias e de
segurança locais). Como o original, este documento estabelece uma série de medidas e
práticas a serem adotadas para o retorno gradativo e seguro do público aos estádios,
algumas recomendatórias, o que trará impactos altamente positivos à indústria do Futebol
Brasileiro. Além de critérios sanitários, busca-se criar condições que privilegiem o equilíbrio
técnico das competições.
Já a nova edição da Diretriz Técnica Operacional tem como principais novidades a
retomada do protocolo de entrada de campo das equipes, a utilização dos mascotes e ações
de marketing.
Uma vez mais lembramos da necessidade do trabalho colaborativo entre Clubes,
administradores de estádios, entes públicos, Federações e CBF, no que diz respeito à troca
de informações e boas práticas para que este retorno de público seja positivo e definitivo.
Delegado da Partida, Coordenadores e/ou Supervisores, ajudarão a observar e relatar
o cumprimento das normas e sugestões que buscam propiciar experiências seguras nos
estádios.
Queiram, por gentileza, transmitir aos seus filiados.
Atenciosamente,

Manoel Flores
Diretor de Competições

