COMUNICADO DE ABERTURA PARCIAL DO GUARANI ESPORTE CLUBE
Informamos que a partir de hoje (22/04/2020), às 16:00h o clube será gradualmente aberto para algumas atividades
relacionadas abaixo, respeitando às regras estabelecidas pela Portaria da Secretaria de Estado da Saúde nº 258, de
21/04/2020, conforme segue:

Permanecem suspensos as seguintes

ATIVIDADES LIBERADAS:

dependências e atividades:

- Aulas de tênis/beach tennis e jogos simples e/ou duplas.
- Sauna e massagem.
- Playgroud

- Caminhada e atividades ao ar livre.

- Piscina
- Secretaria administrativa abrirá hoje (22/04/2020), em horário normal de

- Eventos esportivos (campeonatos e torneios de todas

segunda a sexta das 09:00h às 12:00h e 14:00 às 18:00h.

modalidades)
- Futebol

- Restaurante abrirá a partir de hoje (22/04/2020), às 11:00h, com limitação de

- Bocha, canastra e jogos de mesa

30% da capacidade e de acordo com a Portaria nº 256 da Secretária de Estado

- Aulas coletivas (dança, ginástica e passinho)

da Saúde do Governo do Estado de Santa Catarina (somente almoço executivo,

- Locações, reservas e eventos em geral

não será servido buffet).
- Academia abrirá hoje (22/04/2020), a partir das 16:00h, passando por
higienização e será adaptada as exigências da Portaria nº 258 da SES de SC.
- Academia de lutas abrirá a partir de hoje (22/04/2020), às 16:00h, passando por

OBSERVAÇÕES:

higienização e será adaptada as exigências da Portaria nº 258 da SES de SC.
A diretoria está acompanhando a situação do COVID-19
- Vestiários: FECHADOS.

diariamente e iremos informar a abertura das próximas atividades
assim que permitido. Lembramos que o acesso ao clube só será

- Badminton: somente jogos individuais (duas pessoas na quadra)

permitido com o uso de máscara. Respeitar o distanciamento físico
e higienização das mãos serão obrigatórios.

- Permanência dentro do clube: limite de uma hora por associado.
Aglomerações continuam proibidas mesmo nos espaços e nas
OBS: As regras especícas para funcionamento das atividades acima liberadas

atividades retomadas.

serão publicadas em nossos murais (internos), redes sociais do clube e grupos
de WhatsApp. Todas as modalidades acima deverão respeitar as regras da

Pedimos que pessoas do grupo de risco e com idade acima de 60

portaria 258 (acesse a portaria na íntegra no site:

anos permaneçam em casa.

http://guaraniec.com.br/arquivos/PORTARIA-258.pdf

Agradecemos a compreensão de todos.
A Diretoria.

WhatsApp: (47) 99129-6243.
Blumenau-SC, 22 de abril de 2020.
GUARANI ESPORTE CLUBE

