
ORIENTAÇÕES SOBRE
A REABERTURA
DO PESQUEIRO



É com felicidade que anunciamos a retomada 
gradual das atividades para os associados do 
clube.

No entanto, devemos ficar atentos pois a 
pandemia ainda não acabou. Por isso, 
desenvolvemos este protocolo de segurança 
para que sua vinda ao clube seja segura. 

As ações explicadas nesta cartilha foram 
elaboradas pelo Sindi Clube, sindicato patronal 
dos clubes, em conjunto com o Governo do 
Estado de São Paulo. 

Pedimos para que os associados prestem 
bastante atenção nas informações publicadas 
neste documento, já que elas servirão como 
base para a prática da sua atividade dentro do 
clube.

Houve uma série de modificações em nossos 
procedimentos e atividades. Então, leia este 
material até o final para não ficar sem saber 
o que acontece no clube. 



- Nas áreas em que estão liberadas para o 
uso haverá a marcações para que você 
mantenha o distanciamento de segurança;

- Os associados não poderão ficar nas áreas 
comuns do clube, bem como realizar 
aglomeração nas dependências do CCS;

- Todos os frequentadores do clube deverão 
manter 2m de distância entre as pessoas, 
mesmo nas atividades físicas;

- O vestiário do clube ainda funcionará com 
acesso reduzido de associados (50%) e deve 
ser usado apenas para troca de roupa;

- É obrigatório o uso da máscara durante a 
sua permanência no clube;

- O tempo máximo para a realização das 
atividades físicas é até 60 minutos.

Veja as regras
para a utilização
dos espaços abertos:



- Lave as mãos com sabão 
desinfetante e água (por 20 
segundos ou mais) ou use álcool em 
gel;

- Leve uma garrafa d'água para 
evitar tocar em torneiras ou botões 
de bebedouros;

- Limpe todos seus equipamentos;

- Não compartilhe qualquer tipo de 
equipamento com outras pessoas;

- Se precisar espirrar ou tossir, faça 
isso com um lenço ou na manga da 
camisa;

- Chegue o mais perto possível do 
horário marcado;

- Evite tocar em portões, grades, 
bancos, etc. se possível.

Antes de qualquer
atividade:



Após qualquer
atividade:

- Saia do clube o mais rápido possível;

- Lave bem as mãos ou use álcool em 
gel;

- Não use o vestiário. Tome banho em 
casa;

- Não participe de atividades sociais 
ou extracurriculares. Nada de 
congregação após o exercício;

- Todos devem deixar as instalações 
imediatamente após o jogo.



Não venha ao Clube se:
1) Estiver com sintomas do coronavírus: 
problemas respiratórios de médios a graves 
com febre, tosse e dificuldade de respirar, 
ou outros sintomas identificados pelo CDC 
(Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
dos EUA);

2) Esteve em contato com alguém com 
covid-19 nos últimos 14 dias;

3) For um indivíduo vulnerável. Um indivíduo 
vulnerável pode ser um idoso ou alguém 
com condições de saúde delicadas, 
incluindo pressão alta, problema crônico de 
pulmão, diabete, obesidade, asma e pessoas 
com sistema imunológico comprometido 
por tratamentos como quimioterapia para 
câncer.



1. Cuidados no Pesqueiro

A quantidade máxima de pescadores 
por dia é de 40 pescadores, a fim de 
possibilitar espaçamento de mais de 
2m entre um pescador e outro;

Não é permitido emprestar artigos 
de pesca, sendo que cada pescador 
deverá utilizar e manusear somente 
os materiais próprios, com exceção 
do passaguá que deverá ser 
esterilizado com álcool gel após o 
uso;

Estão a disposição totem com álcool 
gel para uso dos pescadores, além 
de termômetros digitais para 
aferição da temperatura, esses itens 
são de uso obrigatório para o acesso 
ao pesqueiro;

É obrigatório o uso de mascaras 
para se comunicar com os 
funcionários do pesqueiro.



2. Normas de
      utilização do Pesqueiro

Equipamento de uso proibido: Anzol 
com farpa; garatéia; palito ou 
elástico para prender iscas; alicates 
de contenção (com exceção para 
traíras e dourados) e ganchos de 
balanças diretamente no peixe;

Utilizar somente ceva do pesqueiro 
ou as permitidas pelo local;

Retirar os peixes com o auxílio do 
passaguá;

Sempre apoiar o peixe na grama ou 
soltar o anzol do peixe ainda dentro 
do passaguá;

Se o peixe engolir o anzol, cortar a 
linha o mais curto possível ou 
chamar o funcionário do pesqueiro, 
nunca forçar a saída do anzol;



3. Normas de
      utilização do Pesqueiro

Jamais colocar a mão nas guelras 
e/ou no opérculo dos peixes, muito 
menos pisar nos mesmos;

O peixe pode ficar no máximo 2min 
fora da água;

Se for pesar o peixe, sempre pesar 
dentro do passaguá, descontando o 
valor do mesmo depois.

Cada espécie de peixe tem seu 
manuseio certo, em caso de dúvidas, 
procure auxílio com os funcionários 
do clube;

Descartar linhas e equipamentos 
danificados somente nas lixeiras;



4. Normas de
      utilização do Pesqueiro

No deck somente permitido pesca 
com vara de mão ou bambu;

Será permitido somente 2 varas por 
pescador quando houver mais de 15
pescadores;

Não utilizar espaço maior do que 
necessário para a sua pescaria;

Não será permitida a retirada de 
qualquer espécie de peixe.

Horário de funcionamento: em 
tempo integral. Sem a necessidade 
de agendamento.
O quiosque estará interditado.  



Prove que a sua pescaria
não foi apenas uma história!

Faça fotos dos peixes que você pegou e 
envie para Clube pelo Whatsapp, para 
ser publicada no Instagram.

A foto deve ser realizada 
preferencialmente agachado, para não 
machucar o peixe em caso de queda.

Whatsapp do Clube:
(15) 99605-3165


