
PLANO DE
REABERTURA DA ABM
DIA 10/07/2020 Fase 3B - conforme Decreto 47.550 DE 26/06/2020 
Edição Especial (*sujeito a alterações)



Horário de funcionamento das Áreas

SEDE - 7h às 22h - SEGUNDA A SEXTA  e de 8 às 18h Sábados, domingos e feriados.

Aberto com RESTRIÇÕES

• Secretaria da ABM - das 8h às 17h  DE SEGUNDA A SEXTA - limitado a duas pessoas por vez; 
• Atividades permitidas no salão  - lutas com distanciamento e sem contato, respeitando 
         as regras de ouro (judô e Karatê);
• Quadras de tênis com agendamento prévio, sem aglomeração:
• Salão de Beleza com agendamento, cumprindo as regras estabelecidas no Decreto.

Permanecem FECHADOS:

• Piscina - previsão de abertura 01/08. 
• Atividades de grupos no salão;
• Parquinho Infantil;
• Quiosque do Tênis.



Horário de funcionamento das Áreas

HENRIQUE CORDEIRO - 08h às 20h - SEGUNDA A SEXTA

Aberto com restrições:
• Quadra de tênis com agendamento prévio;
• Sala de Pilates e fisioterapias, sob responsabilidade do cessionários, cumprindo as regras 
        estabelecidas no Decreto.
• Passagem para o Bosque.

Permanecem FECHADOS:
• Quadra Poliesportiva - previsão de abertura 01/08;
• Parquinho Infantil.

ÁREA DO CANAL - FECHADA

• Permanece fechada até a fase 5, previsto para dia 1º de agosto. Todas as atividades disponíveis 
        estão proibidas por decreto. 
• Cantina continua com sistema delivery.

CACHORRODROMO E PARQUINHOS DO BOSQUE

• Permanecem fechados até a fase 5, prevista para 1º de agosto.



Regras de Ouro

Condições para acesso aos associados 
Prezamos pela saúde de nossos sócios, funcionários e prestadores de serviço.

Para acesso às dependências da associação é necessário:

• Ausência de sintomas de COVID-19;
• Não ter tido contato com doentes de COVID-19 nos últimos 14 dias;
• Temperatura corporal medida na entrada do clube (abaixo de 37,5oC);
• Uso de máscaras durante toda a permanência na associação.
• Cumprimento das “Regras de Ouro”.



CRONOGRAMA

Previsão de retorno das atividades de acordo com as fases estabelecidas pela Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro. A previsão pode sofrer alterações conforme reavaliações das autori-
dades competentes. 
Devem ser observadas a “Regra de Ouro” e as restrições para cada atividade

Fase 03
(A partir de 10 de julho de 2020)

*sujeito a alteração

Fase 04
(A partir de 17 de julho de 2020)

*sujeito a alteração

ABERTO COM RESTRIÇÕES

Centros de treinamentos esportivos 
abertos para treino, sem público, 
sendo vedado uso de sauna, piscina 
e banheira de hidromassagem. 
Clubes, associações, hipódromos, 
quadras de aluguel e congêneres 
abertos, vedado esportes de contato. 
Continuam fechados escolinhas de 
treinamento. Continuam vedados 
eventos em espaços fechados.

ABERTO COM RESTRIÇÕES

Centros de treinamentos esportivos 
abertos para treino, sem público. 

Clubes, associações, hipódromos, 
quadras de aluguel e congêneres 
abertos, vedado esportes

de contato. Continuam fechados

escolinhas de treinamento.

Fase 05
(A partir de 01 de agosto de 2020)

*sujeito a alteração

ABERTO COM RESTRIÇÕES

Centros de treinamentos esportivos 
abertos para treino, sem público. 
Competições esportivas com capaci-
dade simultânea máxima de 2/3, 
sem ultrapassar a regra de 4m² por

pessoa. Atividades de lazer e espor-
te em piscinas, vedado o comparti-
lhamento de objetos. Clubes, asso-
ciações, hipódromos, escolinhas de

treinamento, quadras de aluguel e 
congêneresabertos. Escolinhas de 
treinamento abertas.



Regras de funcionamento 
durante a Pandemia
Além das Regras de Ouro solicitamos 
que sócios e colaboradores
fiquem atentos as mudanças de regras 
de funcionamento dos setores.



CONTATO
Secretaria

(21) 2495-6911 / 2495-1684

Setor de Comunicação
Telefone: 21 99416-2186 (zap)

E-mail: secretaria@portalabm.com.br

E-mail: comunicacao@portalabm.com.br

@abm_associacaobosquemarapendi

associacaobosquemarapendi

www.portalabm.com.br


