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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 autoridades competentes.

Devem ser observadas a “Regra de Ouro” e as restrições  para cada atividade.

• Restaurante e Bar Arco Íris; 

e Bar da Ilha;

• Loja do Tênis;

• Academia;

• Tênis;

• Squash;

• Escolinha de Tênis;

• Lutas (sem contato físico);

• Ginástica Rítmica;

• Pilates;

• Dança de salão;
• Ballet e jazz;
• Pintura;
• Náutica;

• Secretaria Social e 

Esportiva;

• Áreas abertas/verdes.

Fase 3
Data prevista - 02/07 

• Parque Aquático;

• Equipe de Natação;

• Hidroginástica.

Fase 4
Data prevista - 17/07 

Fase 5
Data prevista – 01/08 

• Peladeiros;

• Carteado;

• Espaço Aventura;

• Escolinha de Vôlei, Futebol 

e Basquete;

• Sala de jogos infantil;

• Sala de Artes;

• Sala de Vídeo;

• Salão Social; 

• Tribobó;

• Studio M;

• Restaurante Garças;

• Sala Vip; 

• Marina Lounge;

• Churrasqueiras.

Obs. Área baby, soninho e 

demais espaços infantis sem 

previsão de reabertura.

Fase 6
Data prevista – 16/08 

• SPA (massagem, sauna e 

hidromassagem);

• Sinuca;

• Escolinha de Natação;

• Aula de circo;

• Fraldário;



Condições para acesso dos sócios ao clube
Prezamos pela saúde de nossos sócios, funcionários e prestadores de serviço. 
Para acesso às dependências do clube 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 no clube.

• Cumprimento das “Regras de Ouro”.

Regras de Ouro



Horário de funcionamento do Clube
• De terça a domingo de 7h às 21h.

• Segundas-feiras o clube estará fechado 

para conservação e higienização.

• Os setores terão restrições de 

funcionamento, quantidade de 

frequentadores e horário de 

acordo com as orientação de 

órgãos de saúde pública, 

conselhos profissionais e 

associações setoriais visando 

preservar a saúde de sócios e 

colaboradores.

• Não será permitido aceso de 

convidados até o dia 31 de julho 

de 2020.

• A higienização dos espaços será 

feita conforme orientações dos 

órgãos de saúde, de forma 

imediata quando necessário, ao 

final de atividades nos espaços e 

limpeza concorrente a cada 3 

horas, com quaternário de 

amônia ou cloro.

• As atividades de academia, 

tênis e squash deverão ser 

marcadas com antecedência 

máxima de 24h por telefone ou 

e-mail:

▪ Academia:

r. 115 ou 126 ou 

apoioesportes@mbc.com.br

▪ Tênis e Squash:

r. 153 ou 169 ou 

tenis@mbc.com.br .

Excepcionalmente, às terças-

feiras os jogos poderão ser 

agendados no domingo, devido 

ao fechamento das secretarias 

na segunda.

Informações importantes

Este protocolo pode ser alterado a qualquer momento, de 
acordo com orientações dos órgãos governamentais ou para 
preservação da saúde e bem estar de sócios e colaboradores.

mailto:apoioesportes@mbc.com.br
mailto:tenis@mbc.com.br


• O restaurante terá apenas 50% dos 

lugares. As mesas não podem ser 

movidas ou reagrupadas.

• Os clientes devem esperar o garçom 

indicar a mesa livre para sentar. 

Antes e depois de cada refeição as 

mesas devem ser higienizadas.

• Os clientes deverão higienizar as 

mãos com álcool gel e só retirar suas 

máscaras no momento da refeição. 

As mesmas deverão ser guardadas 

em sacos plásticos e nunca 

colocadas sobre a mesa.

• Os cardápios estarão disponíveis on

line e afixados em avisos no local. 

Não serão disponibilizados cardápios 

nas mesas. 

• Evitar contato físico com outros 

jogadores.

• Iniciar os jogos com bolas novas 

marcadas individualmente.

• Higienizar as mãos ao entrar na 

quadra com álcool 70%.

• Evitar a troca de lado na quadra e 

privilegiar os jogos de simples.

• Evitar aglomerações no clube, antes 

e depois dos jogos. Mantenha o 

distanciamento.

• As confirmações de agendamento 

serão feitas pelo vidro. A janela do 

quiosque permanecerá fechada.

• As aulas de tênis estão limitadas a 3 

alunos e um professor. 

• Para mais informações acesse o site 

do MBC. 

• Lotação:

▪Academia -30 alunos/hora.

▪Aulas coletivas - 8 alunos/aula. 

• Os alunos deverão usar máscaras 

durante todo o período de treino, 

higienizar mãos e punhos com álcool 

gel na entrada do setor e manter os 

cabelos presos como forma de evitar 

contaminação.

• Os alunos poderão marcar uma 

aula/treino por dia. Os treinos terão 

1h de duração. Em caso de atraso na 

entrada não será concedida extensão 

do horário.

• A higienização dos equipamentos 

deve ser feita pelos alunos antes e 

depois do uso de cada equipamento. 

Não é permitido revezamento de 

equipamentos. 

• A higienização completa do 

ambiente será feita a cada 3 horas 

pelos funcionários do setor.

• Alguns equipamentos terão seu uso 

bloqueado para garantir o 

distanciamento social. 

Academia 

TênisRestaurante

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.



Secretaria Social

Tel.: (21) 2494-2121 r. 121 e 132

Whatsapp. : (21)  99262-2851

E-mail: secretaria@mbc.com.br. 

Mantenha-se informado em nossas redes sociais:

marinabarraclube

@marinabarraclube

Site: www.mbc.com.br

Secretaria Tênis

Tel.: (21) 2494-2121 r. 153 e 169

Whatsapp. : (21)  99032-5611

E-mail: tenis@mbc.com.br. 

Secretaria Esportiva 

Tel.: (21) 2494-2121 r. 115 e 126

E-mail: apoioesportes@mbc.com.br. 

Contatos
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