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Protocolo Seguro de Retorno 
as atividades de Ginástica Artística na Arena Carioca 3 

 
A Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro - FGERJ manifesta o Retorno das 

atividades de Ginástica Artística na Arena Carioca 3 de acordo com os Protocolos de Retorno 

Seguro preconizados em Decreto pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Diário Oficial da 

União (DOU), a portaria nº 1.565, além da observância e cumprimento das recomendações 

preconizadas pelo Ministério da Saúde, Confederação Brasileira de Ginástica - CBG e Comitê 

Olímpico do Brasil, aos quais somos hierarquicamente subordinados. 

Desta forma, seguem enumerados os mesmos procedimentos estabelecidos pelos órgãos 

competentes, citados acima (Decreto Municipal, Ministério da Saúde, CBG, COB), além dos 

procedimentos de treinamentos, já adotados anteriormente, com as autorizações para os filiados. 

1. O Técnico responsável pela equipe deverá enviar todos os documentos assinados, referentes 

aos procedimentos e autorizações dos responsáveis, antes do dia do Treino.  

2. Qualquer ginasta que tiver qualquer sintoma relacionado a alguma síndrome gripal durante os 

últimos 7 dias deverá permanecer em casa. 

3. A entrada na Arena só será permitida com o uso de máscaras que deverão ser trocadas de 3 

em 3 horas conforme o período de permanência. 

4. Os ginastas deverão passar pela porta de entrada principal da Arena, onde serão Cadastrados 

por funcionários da SELTURLEO. 

5. Nesta Portaria será medida a Temperatura e higienização das Mãos com álcool gel 

6. Os ginastas deverão entrar na Arena, prontos para o Treino já com o colan e short. 

7. Deverão trazer seu próprio álcool gel e uma garrafa com água, o mínimo de pertences, apenas 

os seus objetos pessoais que serão utilizados no Treino em uma única bolsa. 

8. Os sapatos e pertences serão colocados separadamente em local destinado, próximo ao local 

dos Treinos separados com distanciamento de 2 metros. 

9. A utilização dos banheiros será unicamente para as  necessidades fisiológicas e a utilização 

deverão ocorrer, caso necessário, individualmente. 

10. Efetuar a higienização das mãos com água e sabão e álcool gel, após a utilização dos 

banheiros. 

11. Todos deverão colocar álcool gel nas mãos, antes e da utilização de cada aparelho e a cada 

rodizio. 

12. Os ginastas deverão efetuar os Treinos com afastamento de 2 metros 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020-262408151
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Documentos necessários: 

 

Todos os ginastas são cadastrados na Federação. 

 

1. Agenda de Treino Assinada pelo professor responsável com CREF 

2. Autorização dos responsáveis 

3. Atestado Médico 

4. PARQ - Arena 

5. Declaração de Nível Técnico assinado por seu Técnico que é um profissional da Educação 

Física responsável com Registro no CREF 

 5. Profissional da saúde (Enfermeira ou médico), para qualquer necessidade 

 

 

Atenciosamente, 

          

           Bruno Chateaubriand Diniz Weissmann 

Presidente / FGERJ 


