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Após a regressão da cidade para a Onda 
Amarela do programa Minas Consciente,
o Comitê Municipal de Enfrentamento e 

Prevenção à Covid-19 publicou a Resolução 
Nº 003, que mantém as restrições já impostas 

no decreto e define outras (pág. 05)
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2ª Feira:

3ª a 6ª Feira:

Sábado

Domingo

FECHADO P/ LIMPEZA

GERAL: 07:00 às 21:00
SECRETARIA: 10:00 às 16:00
BAR/RESTAURANTE: 10:00 às 15:00
PISCINAS: 07:00 às 20:00

GERAL: 08:00 às 18:00
SECRETARIA: 10:00 às 14:00
BAR/RESTAURANTE: 10:00 às 15:00
PISCINAS: 08:00 às 18:00

GERAL: 08:00 às 18:00
SECRETARIA: 10:00 às 14:00
BAR/RESTAURANTE: 09:00 às 18:00
PISCINAS: 08:00 às 18:00

Horários AABB
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NOVA CARTEIRINHA 
DE ASSOCIADO

Envie 
sua 
foto

Estamos atualizando as fotos de todos os associados da 
AABB para confecção das novas carteirinhas. Para isso, 
solicitamos que nos envie foto de rosto em jpeg atualizada 
sua e de seus dependentes (sem chapéu, boné e óculos de 
sol).

A foto deverá ser enviada para 99811-9571 (WhatsApp) ou 
para o email aabb@aabbjf.com.br. 

É DE SUMA IMPORTÂNCIA O ENVIO DAS FOTOS, 
POIS AS NOVAS CARTEIRINHAS SERÃO EXIGIDAS 

NA ENTRADA DO CLUBE.



ELEIÇÕES
2020

Eleições 2020 – Proibida 
venda de bebidas alcoólicas

Neste domingo (29/11), dia de eleições municipais, estará 
proibida a venda, a distribuição e o fornecimento de 
bebidas alcoólicas entre 6h e 18h, em todas as cidades 
mineiras. A decisão foi tomada pela Corte Eleitoral e 
publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG).

A restrição é válida para bares, boates, hotéis, 
restaurantes, lanchonetes, clubes recreativos, salões de 
festas, quiosques e demais estabelecimentos comerciais e 
similares, em todo o Estado de Minas Gerais.
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Após a regressão da cidade para a Onda Amarela do programa Minas 
Consciente no dia 13/11/2020 (Decreto Nº 14.179), o Comitê Municipal de 
Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 publicou a Resolução Nº 003, válido a 
partir de 3ª feira (24/11/2020), que mantém as restrições já impostas no 
decreto e define outras.

Normas adotadas na AABB para se adequar
à Onda Amarela e suas resoluções:

2ª Feira:

FECHADO P/ LIMPEZA

3ª a 6ª Feira:

GERAL: 07:00 às 21:00
SECRETARIA: 10:00 às 16:00

PISCINAS: 07:00 às 20:00

Sábado e Domingo:

GERAL: 08:00 às 18:00
SECRETARIA: 10:00 às 14:00

PISCINAS: 08:00 às 18:00

Horários de Funcionamento:
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Diante do cenário de aumento dos casos de 
COVID-19 em Juiz de Fora nos últimos dias, 
que fez a cidade regredir para a Onda Amarela 
(Decreto 14.179, de 13/11/2020), a diretoria da 
AABB tomou as seguintes medidas de 
adaptação ao novo decreto:

Principais mudanças:

Ocupação do clube limitado a 30% da 
capacidade máxima de associados e seus 
dependentes.

Esportes e atividades proibidos:

-Academia ao Ar Livre.
-Atividades no Ginásio.
-Futebol.
-Salão de Jogos (Sinuca e Carteado).
-Sauna.
Piscinas:

-As piscinas semiolímpica, adulto e infantil 
terão sua ocupação limitada a 30% de sua 
capacidade e com distanciamento mínimo de 
2m entre as pessoas.
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Ocupação:

Bar/Restaurante:

Esportes e atividades proibidos:

Piscinas:

Limitado a 30% da capacidade máxima de associados e seus dependentes.

DOMINGO
Oferecimento de porções e bebidas mediante entrega em domicílio 
(delivery) ou retirada no balcão (take away) das 9:00 às 18:00. NÃO

haverá serviço de garçom e o consumo NÃO poderá ser feito
na área interna do salão do bar/restaurante.

SÁBADO
Serviço de garçom para entrega das porções e bebidas nas mesas

das 10:00 às 15:00. O consumo poderá ser feito na área interna
do salão do bar/restaurante.

3ª A 6ª FEIRA
Funcionamento das 10:00 às 15:00. O consumo poderá ser feito

na área interna do salão do bar/restaurante.

* Por enquanto está suspenso o oferecimento de almoço.

OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA PARA ATENDIMENTO NO 
BALCÃO DO BAR/RESTAURANTE.

-Academia ao Ar Livre.
-Atividades no Ginásio.

-Esportes coletivos.
-Salão de Jogos (Sinuca e Carteado).

-Sauna.

-As piscinas semiolímpica, adulto e infantil terão sua ocupação
limitada a 30% de sua capacidade e com distanciamento

mínimo de 2m entre as pessoas.

-Os nadadores deverão agendar horário para poderem utilizar
a piscina semiolímpica de terça a sexta-feira.
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Esportes e atividades permitidos:

VER DECRETO
Nº 14.179 EM:

VER RESOLUÇÃO
Nº 003 EM:

-Aulas de Natação e Tênis.
-Atividades na quadra poliesportiva.
-Caminhadas e corridas no campão.

-Futevôlei.
-Futmesa.
-Peteca.
-Squash.
-Tênis.

-Vôlei de areia (dupla).

* Desde que mantido o distanciamento mínimo de 2m entre as pessoas.

** Banhos proibidos nos vestiários.

https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/e_atos_vis.php?id=79785

https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/e_atos_vis.php?id=79991
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Considerações

1) Na portaria do clube é necessário passar pro aferição de 
temperatura, com restrição de entrada em caso da temperatura 
aferida ser superior a 37,5º. Os dependentes e acompanhantes 
também estarão sujeitos à restrição de entrada.

2) OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA cobrindo boca e nariz 
ao circular em todas as áreas do clube e após praticar atividades 
esportivas. Nas mesas mantenha a máscara próxima para ter fácil 
acesso caso precise usá-la. Use a máscara para ser atendido na 
secretaria ou no balão do bar/restaurante. Pedimos aos 
associados que nos ajudem a manter os protocolos estabelecidos 
em todas as situações possíveis. O uso de máscara é obrigatório, 
não espere ser abordado por algum funcionário.

3) Procure manter uma distância mínima de cerca de 2m entre as 
pessoas. Evite cumprimentos na forma de abraços, beijos e 
apertos de mãos, adotando um comportamento amigável sem 
contato físico.

4) Higienize as mãos com água e sabão e utilize o álcool em gel 
70º (disponíveis pelas dependências do clube) com regularidade.

Continua

PROTOCOLO
AABB
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5) Não compartilhe objetos de uso pessoal.

6) Apenas uma torneira disponível no bebedouro para 
enchimento de copos e garrafas de uso pessoal.

7) Eventos estão suspensos, para evitar aglomerações, como, 
churrascos, shows, eventos no salão social, festas, aluguel de 
espaços etc..

8) Somente associados poderão vir ao clube. A retirada de convite 
está suspensa.

9) Funcionamento do bar:

- As mesas terão seus lugares previamente demarcados e com 
capacidade máxima de 4 pessoas.

- Não será permitido juntar mesas.

- As mesas deverão ser utilizadas preferencialmente por pessoas 
da mesma família.

- Serão fornecidos bebidas, como água mineral, refrigerante, 
cerveja etc. somente em copos descartáveis.

- Os pagamentos deverão ser feitos, preferencialmente, por 
meios eletrônicos (cartões de débito/crédito).

10) Banheiros e vestiários podem ser utilizados, com até duas 
pessoas por vez, de modo a garantir a ocupação máxima 
equivalente a uma pessoa a cada 9m². Os vestiários estão 
restritos somente ao uso dos sanitários e lavabos, pois os 
chuveiros continuam interditados.


