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Pelo decreto 47 488 de 02/06/2020 do município do Rio 
de Janeiro, foi permitido abrir os clubes na fase 3B.  
 
Vale esclarecer que as informações que constam neste 
informativo poderão sofrer alterações conforme novas 
orientações das autoridades públicas de saúde.   
 
Os horários aqui estabelecidos poderão sofrer 
alterações de acordo com a frequência de sócios. 
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Acesso ao clube 
                   
Nesta reabertura somente a entrada a Rua Maria Eugênia, 300 estará 
aberta. Rua Vitório da Costa estará fechada. 
  
Será aferida a temperatura dos associados colaboradores, alunos e de 
todos que acessarem as instalações do clube. 
  
Temperatura corporal superior a 37,8°c não será possível a liberação 
do acesso ao clube. 
  
Será obrigatório o uso de máscaras a todos para acesso e 
permanência no clube. 
  
Haverá álcool gel na entrada do clube e em locais estratégicos. Vale 
lembrar que diante da situação complexa da pandemia do Covid-19 os 
cuidados adotados são de responsabilidade de todos. 
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Horário de funcionamento do Clube 
                   

De 2º feira a 6º feira das 8hs às 20hs 
Sábados e domingos das 9hs às 20hs 

SECRETARIA 
 

• 2ª feira a 6ª feira das 9h às 18h 
• Sábados e domingos das 10h às 16h 
• Para evitar aglomerações será permitido 2 

pessoas em atendimentos simultâneos. As  
demais aguardarão do lado de fora mantendo 
distanciamento de 2 metros entre as mesmas. 

BAR E RESTAURANTE 
  

BAR 
• De 2ª feira a 6ª feira das 10h às 17h 
• Sábados e domingos das 10h às 18h 
  

ALMOÇO E RESTAURANTE  
• De 2ª feira a 6ª feira das 11hs às 15hs 
• Sábados e domingos das 11h às 16h 
• Haverá redução de mesas e cadeiras pra 

respeitar a regra de 4m2 por pessoa e 
manter a distância mínima de 1 metro entre 
uma cadeira e outra e 2 metros entre as 
mesas 

  

TABERNA O EMIGRANTE:  
• Fechada 
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SALA DE JOGOS 
• Aberta com ventilação natural (janelas e 

portas abertas) 
• Ar condicionado desligado 
• Com 50% de capacidade de mesas 

disponíveis 
• Uso de máscara obrigatória 

 

 
PARQUINHO INFANTIL  
• Funcionando 

 
 
 
 

 
GINÁSIO  
• Funcionando 

 
 
 

 
  
ESPAÇO GORMET (Churrasqueira) 
• Fechado 
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PARQUE AQUÁTICO 
 

Horário de funcionamento 
• 2ª feira fechado 
• De 3ª feira a 6ª feira das 8h às 17h 
• Sábados e domingos das 9h às 17h 
  
CONTROLE DE ACESSO 
  
• O sistema de biometria estará desligado.  
• O controle dos sócios será feito através de uma lista enviada pela 

secretaria; 
• Haverá redução de mesas e cadeiras, respeitando a regra de 4 metros  

quadrados por pessoa e mantendo a distância mínima de 1 metro por  
cadeira e 2 metros por mesa.  

• Será proibido compartilhamento de objetos. 
• Será obrigatório uso de chinelos para deslocamento na área da piscina  
• Não será permitida nesta fase a entrada de convidados, independentes 

do grau de parentesco e idade. 
• Entenda-se parque aquático a entrada após a catraca de acesso. 
  

SAUNA 
• Aberta a partir de sábado  

e domingo das 10h às 17h) 


