
Prezados Sócios,

Todos os cuidados têm sido tomados para que o retorno de 

sócios e colaboradores às atividades seja feito com 

absoluta segurança e saúde. Estamos assessorados pela 

empresa VOLTE BEM, que possui em seu quadro de 

consultores, médicos renomados com vastos 

conhecimentos na área de infectologia. 

É importante informar que a reabertura dos ambientes 

de trabalho, e das atividades esportivas e sociais, está 

sendo feito de forma inteligente, com base em 

conhecimentos técnicos e científicos, e que estão 

sujeitos a mudanças norteadas por novas evidências. 

É fundamental para o bom funcionamento do clube que 

todos cumpram a legislação em vigor e atendam as 

orientações dos colaboradores do Marina.

Agradecemos a confiança depositada em nós e estamos 

certos de que, juntos,  superaremos todas as 

dificuldades da nova realidade. O Marina é dos sócios.

Comitê de Crise
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Retorno das atividades

Em nosso site já estão disponíveis as datas 

previstas de reabertura de todas as atividades, bem 

como medidas operacionais e de higiene para uso 

dos espaços, desenhadas para aumentar a 

segurança de sócios e funcionários durante o 

período da Pandemia, conforme as orientações da 

consultoria VOLTE BEM. 

Na primeira etapa estão previstas a retomada 

das atividades da academia, tênis (prática de 

lazer), parque aquático (banho e nado livre), loja 

do tênis, bares e restaurante. Convidamos a 

conhecer as principais regras para uso destes 

espaços.

Durante o mês de julho está suspenso o acesso de 

convidados no clube. Às segundas-feiras o clube 

estará fechado para higienização e conservação. 
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Retorno dos nossos 

colaboradores

A saúde de nossos 

colaboradores é prioritária. 

Todos estão sendo treinados 

para trabalhar com segurança. 

A consultoria VOLTE BEM 

criou um protocolo de 

mitigação de riscos de 

saúde para nossos 

colaboradores.

Além de orientações técnicas 

para atuar com segurança, 

todos os funcionários foram 

testados para COVID 19 antes 

do retorno ao trabalho e 

diariamente as chefias das 

equipes monitoram as 

condições de saúde dos 

funcionários. 

Náutica

Funcionamento:

Terça a domingo

das 7h às 18h20 para descer 

barcos, marinheiros até as 

19h.

Segunda-feira fechado.

Restrição no número de 

frequentadores simultâneos no 

estar da náutica. Proibido o uso 

da churrasqueira.

Comportamento 

responsável dos 

frequentadores: obrigatório 

uso de máscara e 

manutenção do 

distanciamento social.



Academia

Funcionamento:

Terça a sexta das 7h às 21h

Sábados e domingos das 7h às 14h. 

Segunda- feira fechado.

Agendamento de horário com no máximo 24h de antecedência;

Restrição no número de frequentadores simultâneos;

Comportamento responsável dos frequentadores: uso de 

máscara, portar sua garrafa/squeeze, trazer sua toalha pessoal 

e manter os cabelos presos;

Higienização das mãos e dos equipamentos:

• A Academia está equipada com módulos contendo 

toalhas de papel, álcool 70% - gel e líquido - e perfex. 

• A partir da reabertura, os procedimentos de 

higienização dos aparelhos, colchonetes e 

equipamentos, também caberá aos usuários, assim 

como aos nossos colaboradores.
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Parque Aquático

Funcionamento:

Terça a domingo das 7h às 21h

Segunda- feira fechado.

Restrição no número de frequentadores 

simultâneos;

Comportamento responsável dos 

frequentadores: uso de máscara durante o 

tempo fora da água, portar sua 

garrafa/squeeze;

Manutenção do distanciamento social;

Higienização pelo sócio de cadeiras, mesas 

e espreguiçadeiras antes do uso.



Tênis

Funcionamento:

Terça a sexta das 7h às 21h

Sábados e domingos das 7h às 20h. 

Segunda- feira fechado.

Agendamento de horário com no máximo 24h de 

antecedência;

Restrição no número de frequentadores 

simultâneos;

Comportamento responsável dos 

frequentadores: uso de máscara, portar sua 

garrafa/squeeze e trazer sua toalha pessoal;

Uso de bolas marcadas e não poderão ser 

compartilhadas;

Higienização das mãos e dos equipamentos.
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Bares e Restaurante

Funcionamento:

Delicias Prime

Terça a domingo 

das 8h às 21h

Segunda- feira fechado.

Nossos bares e restaurante em funcionamento são abertos e 

bem ventilados.

Os lugares foram dispostos com 50% de redução da 

lotação e distanciamento.

Os menus estão disponíveis no site do Marina e expostos nos 

estabelecimentos. 

Siga as orientações dos garçons para ocupar as mesas. 

Todos os cuidados estão sendo tomados para sua 

segurança.

Os talheres são embalados e as refeições servidas cobertas. 

Não haverá serviço de bar no Parque Aquático no mês de 

julho.

Bar da Ilha

Terça a domingo 

das 14h às 20h

Segunda- feira fechado.
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Existem muitos desafios.  

O mais importante é aumentar a 

confiança dos colaboradores e sócios 

na segurança das operações do clube.

O Comitê de Crise continua trabalhando, 

atento as orientações governamentais e 

sendo apoiado pela empresa VOLTE BEM, 

Consultoria de Saúde e Segurança, para a 

volta às atividades do Marina Barra Clube.

Em caso de dúvidas entre em contato 

através da Ouvidoria:

• E-mail: ouvidoria@mbc.com.br

• Tel.: (21) 2494-2121 r. 129

• Whatsapp:  (21) 99033-4833.

mailto:ouvidoria@mbc.com.br

