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NOTA TÉCNICA S/IVISA-RIO COVID-19 Nº 20/21 

 

PROTOCOLO PARA A RETOMADA GRADUAL DO PÚBLICO AOS ESTÁDIOS DO RIO 

DE JANEIRO, estabelecendo as premissas básicas de responsabilidade dos clubes de futebol e 

sujeitas à fiscalização do Poder Público Municipal, elaborado pelo CLUBE DE REGATAS 

VASCO DA GAMA, CNPJ 33.617.465/0001-45, requerendo a realização de Evento-Teste em 

cumprimento ao Decreto Rio 49336 de 26 de agosto de 2021 e protocolizado na SMS em 

16/09/2021, às 11:40h.  

 

 

 

SÍNTESE DO PROTOCOLO 

 

1. Indicação Dr Gustavo Barbosa de Oliveira Fraga como médico responsável pelo Evento-Teste. 

 

2. Requerimento de presença de público em partida de futebol, na forma de Evento-Teste, nos 

termos do Decreto Rio 49.336 de 26 de agosto de 2021. 

 

3. Previsão de público de 1.000 pessoas no estádio São Januário exclusivamente no Setor Social 

no dia 19/09/2021 com início de evento para as 16 horas. 

 

4. Autorização de acesso de pessoas vacinadas com idade superior a 15 anos. 

 

5. Abertura dos portões com 3 horas de antecedência. 

 

6. Equipe da força de trabalho apta a orientar os participantes quanto ao cumprimento do 

protocolo. 

 

7. Termo de Consentimento Informado para Participação do Evento-Teste obrigatório para todos 

as pessoas que acessarem o jogo. 

 

8. Contratação de serviço laboratório credenciado para realização dos exames, notificação dos 

resultados no e-SUS VE e criação de banco de dados para fins de fiscalização. 

 

- Nas unidades do laboratório credenciado 

Dia 18.09.2021 (sábado): 8h às 18 h 

Dia 19.08.2021 (domingo): 8h às 12h 

 

-No Departamento Médico do CRVG 

Dia 18.09.2021 (sábado): 8h às 18 h 

 

9. Necessidade de comprovação de vacinação anterior à entrada dos participantes no evento. Será 

necessária a apresentação do comprovante da vacinação no momento da realização do teste 



   

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Secretaria Municipal de Saúde – SMS 
Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, 
Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária 

                         S/IVISA-RIO  

Rua do Lavradio, 180 – Centro – CEP: 20230-070 Rio de Janeiro/RJ 

Tel (021) 2224-5303 

www.rio.rj.gov.br/vigilanciasanitaria 

 

para detecção de Covid-19,e o laboratório credenciado armazenará os comprovantes no 

sistema eletrônico.  

 

10. O CRVG executará bolsões de isolamento sanitário na Rua General Américo de Moura onde 

serão verificados o ingresso, documento e através da base de dados, se o resultado do exame 

foi negativo para a detecção de Covid-19 e a comprovação da vacinação do participante. 

 

11. Comercialização de 900 ingressos exclusivamente por meio eletrônico e 100 ingressos de 

cortesia. 

 
PARECER CONCLUSIVO 
 

FAVORÁVEL à presença de público no estádio de São Januário, condicionado à rigorosa 

observância ao protocolo apresentado pelo Clube, e desde que seja promovido o seguinte ajustes: 

 

 

1) Ajuste no critério da exigência de comprovação das duas doses ou dose única da vacina 

para as pessoas acima de 50 anos conforme cronograma divulgado pela SMS-RIO. 

 

 

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2021 
 

 


