
      
       
        
 
CIRCULAR Nº 06/2020, DE 28/08/2020 
REABERTURA TOTAL DE ÁREAS E ATIVIDADES DO GURILÂNDIA CLUBE  
A PARTIR DO DIA 1º DE SETEMBRO DE 2020 
 
 
Prezados Associados, 
 
 

Tendo em vista o término dos faseamentos estipulados pelo Decreto Municipal Nº 
47.551, de 26/6/2020, o qual vinha sendo rigorosamente seguido pelo Gurilândia Clube, 
a presente Circular tem por objetivo passar informações sobre o funcionamento das 
áreas e atividades do clube que passarão a vigorar a partir de 1º de setembro de 2020.  
 
O ingresso ao clube ainda continuará condicionado aos seguintes procedimentos, 
cumulativamente, logo na entrada principal: 
 

✓ utilização de máscara facial protetora;  
✓ passagem por nosso tapete de descontaminação;   
✓ aplicação de álcool em gel nas mãos, e  
✓ medição da temperatura, por um de nossos funcionários, através de 

termômetro a distância infravermelho.   
 

Caso a temperatura corporal registre 37,8º C ou mais, o usuário, além de ficar impedido de 
adentrar no clube, será orientado a procurar assistência médica como determina o referido 
decreto. 
 

 
O descumprimento de qualquer uma das 

condicionantes acima impedirá o ingresso ao clube. 
 

A permanência dentro do clube também continuará 
condicionada ao uso de máscara facial, 

respeitando às demais regras de higiene, segurança e distanciamento 
social, junto às relativas ao Estatuto do clube. 

 
EM CONCORDÂNCIA COM AS REGRAS DE OURO ESTIPULADAS PELA 

PREFEITURA, NÃO SERÃO PERMITIDAS AGLOMERAÇÕES NAS 
ÁREAS DO CLUBE, EXCETO POR PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA. 

 
 

 

O ASSOCIADO QUE PORVENTURA VENHA A TRANSGREDIR ÀS REGRAS DE UTILIZAÇÃO ESTIPULADAS,  
ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO CAPÍTULO IX DO ART. 34 DO ESTATUTO DO CLUBE 

 (advertência verbal ou escrita / suspensão / eliminação)                                                                              



ÁREAS / ATIVIDADES R E G R A S      D E      U T I L I Z A Ç Ã O   

PARQUINHO 
• Uso de máscara facial e álcool em gel; 
• Espaço de 4m2 de cada grupo da mesma família. 

BRINQUEDOTECA 
• Uso de máscara facial e álcool em gel; 
• Espaço de 4m2 de cada grupo da mesma família. 

GURIBROTHER 
(Bar e Restaurante) 

 

• Uso de máscara facial e álcool em gel 
• Proibido Selfservice 

• Distanciamento 4m2 por pessoa (exceto se for da mesma família) 
• Parte interna com limite de 50% de lotação, parte externa livre 
• Atendimento aos associados, de 3ª feira a domingo, no horário das         

9h às 22h  
• Atendimento ao público externo de 3ª a 6ª feira, no horário de 
• 11h às 15h 

CAMPO GRAMADO 

Período de utilização: 
 

• de 3ª a 6ª feira:  das 8h às 18h (exceto quando houver aulas das 

Escolinhas de Futebol Masculino, Feminino e Ginástica Funcional) 
 

• sábado e domingo:  das 8h às 20h 

QUADRA 
POLIESPORTIVA 

ABERTA 
(superior) 

Período de utilização:  
 

• sábado e domingo:  das 8h às 17h  
 

Atenção: a utilização deve ser previamente agendada na secretaria. 

QUADRA 
POLIESPORTIVA 

FECHADA 
(inferior) 

Período de utilização:  
 

• de 3ª feira a domingo:  das 8h às 18 (exceto quando houver aulas de 

Basquete, Volei e Ginástica Funcional) 
 

• sábado e domingo:  das 8h às 20h 

QUADRA DE BOCHA 
• Uso de máscara facial 
• Período de utilização:   

de 3ª feira a domingo:  das 8h às 17h 

SALÃO DE JOGOS 

• Uso de máscara facial e álcool em gel 
• Período de utilização:  

de 3ª feira a domingo:  das 8h às 20h 
 

Atenção: os banheiros desse espaço estão interditados, em caso de 
necessidade deverão ser usados os banheiros próximos à área da 
churrasqueira. 

BANHEIROS 
E 

VESTIÁRIOS 
(superiores e inferiores) 

• Uso de máscara facial        
 

Atenção:  os banheiros nos quais existem cabines com chuveiros 
para banho, estão liberados.   



 

PISCINA SEMIOLÍMPICA 
(inferior) 

 

Período de utilização: 
 

• de 3ª a 6ª feira: prática de exercícios (natação, caminhada) 
 

1 raia, mediante prévio agendamento, nos horários: 
                Manhã                                   Tarde/Noite 
           06h às 07h                                   15h às 16h 
           07h às 08h                                    16h às 17h 
           08h às 09h                                    17h às 18h 
           09h às 10h                                    18h às 19h 
           10h às 11h                                    19h às 20h 
                                                                   20h às 21h     

 

O agendamento desejado deverá ser feito diariamente, por telefone 
ou por e-mail, não sendo permitido fazer reserva de horário.                                          

 

7 raias,  sem necessidade de agendamento prévio: 
das 11:00h às 15:00, com duração máxima de 1 hora 

 

• Sábado e domingo:  lazer 
      das 8h às 20h 

 

Atenção:   
• deverá ser mantido o distanciamento mínimo de 2m entre os 

usuários, exceto membros da mesma família. 
• os bebedouros estão disponíveis apenas para encher garrafas 

ou copos de uso pessoal (os bebedouros de uso direto estão 
interditados). 

PISCINAS 
SUPERIORES 

Fechadas 

SAUNAS 

Período de Utilização:    
 

• sábado e domingo: das 14h às 18h 
 

Atenção:  somente estará aberta a sauna à vapor 

CHURRASQUEIRA 
Poderá ser alugada, somente para associados, com assinatura de 
contrato específico no qual constará a capacidade máxima permitida, 
de acordo com regras estipuladas pela Prefeitura. 

SALÃO DE FESTAS 
(Castelinho) 

Poderá ser alugada, somente para associados, com assinatura de 
contrato específico no qual constará a capacidade máxima permitida, 
de acordo com regras estipuladas pela Prefeitura. 

HORÁRIO 
Funcionamento do Clube 

e 
Secretaria 

• Funcionamento do Clube: 
de 2ª a 6ª feira:  das 6h às 22h 
sábado e domingo:  das 8h às 22h 
 

• Funcionamento da Secretaria:  
de 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h  
sábado: das 9h às 12h 
 

Atenção:  no atendimento presencial da Secretaria será obrigatório 
o uso de máscara facial e distanciamento de 2m. 


