
Prezado Associado (a),

COMUNICADO OFICIAL - 15/2021

Esta medida está de acordo com o decreto Municipal de nº 17.717, de 07 de julho de 2021 que estabelece regras 
para o funcionamento de serviços e atividades não essenciais na forma presencial.

Sendo assim, a partir do dia 16/07/2021 estarão liberados o tradicional Canindé, o Rachão do Futsal e jogos 
amistosos entre associados (as).

As atividades do PROFUT permanecem inalteradas, por meio de agendamento no site do Clube. 

REABERTURA DE JOGOS CANINDÉ/AMISTOSOS - FUTEBOL/FUTSAL ADULTO

1.CANINDÉ 

A Diretoria Executiva comunica aos seus associados (as) que as atividades esportivas coletivas serão retomadas 
gradativamente, a partir do dia 16/07/2021, nos moldes previstos pelo Plano São Paulo. 

Como a modalidade é praticada em área externa, as rotinas dos jogos permanecem inalteradas quanto a sua 
metodologia sempre dentro das normas de higienização e distanciamento exigidos pela OMS para o combate e 
prevenção ao COVID-19. 

• Local: Campo Ramires;
• Horários: Terça, Sexta e Domingo: das 08h às 10h;

• Sábado, domingo e feriado das 10h às 12h (Campo Ramires);
• Obrigatório o uso de tênis ou chuteira Society;

HORÁRIOS E LOCAIS

3.RACHÃO - FUTSAL ADULTO

• Os jogos DEVERÃO ser solicitados via e-mail: futebol@aramacan.com.br com no mínimo de 24h antes da data 
de realização da atividade;

• Obrigatório o uso de tênis ou chuteira Society;

2.AMISTOSOS - FUTEBOL ADULTO

• Terça a sexta-feira das 19h20 às 20h40 e das 20h40 às 22h00 (Campo Ramires) e das 20h30 às 22h00 (Campo 
Novella);

• Local: Ginásio Álvaro Nosé;

• Amistosos de terça e quinta-feira das 20h30 às 22h00;
• Domingo das 09h30 às 12h00;

• Bate-bola de terça e quinta-feira até às 20h30;

• Terça e quinta-feira das 07h às 09h;



• Terça-feira das 18h às 21h - Vôlei Feminino;

• A metodologia utilizada será técnica e tática para não ter contato físico, vedada à simulação de jogos;

4.BASQUETE/VÔLEI/HANDEBOL - AULAS 

HORÁRIOS E LOCAL 

• Ginásio Tropical;

• Quinta-feira das 18h às 19h - Basquete Masculino;
• Quinta-feira das 19h às 20h e 20h às 21h - Handebol Misto;
• As aulas/treinos terão 5 minutos de intervalo para higienização do material e pessoal;

• Os materiais e acessórios (bolas) usados nas aulas serão higienizados a cada troca de turma. 

5.BASQUETE/VÔLEI/HANDEBOL - BATE-BOLA

• Não teremos campeonatos nessa primeira fase de retorno;

HORÁRIOS E LOCAL 

• Sábado das 16h às 18h - Basquete Misto;

REGRAS GERAIS

• É obrigatório o uso de máscara antes e após a atividade, a máscara só poderá ser retirada durante a 
atividade;

• Obrigatório o uso de tênis adequado para a prática da modalidade;

• Ginásio Álvaro Nosé;
• Sexta-feira das 18h às 22h - Vôlei Misto e/ou Masculino;

• O uso de vestiário deverá respeitar a limitação de usuários;
• A bola deverá ser retirada e devolvida no atendimento esportivo com apresentação da carteirinha social;

• Cada associado (a) deverá portar seu próprio squeeze de hidratação;

Santo André, 14 de julho de 2021.

Nossa prioridade é cuidar de você.

Higienize sempre suas mãos com álcool em gel, evite aglomerações e mantenha o distanciamento social.  O 
uso da máscara é obrigatório e um dever de todo o cidadão, respeite a sinalizações e o mais importante, 
respeite a vida.

• Devem ser evitados saudações, cumprimentos, e qualquer tipo de contato físico;
• No interior do ginásio poderão permanecer apenas os associados (as) que irão realizar a prática esportiva.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou sugestões pela nossa Central de Atendimento. 

Telefone: 11 4972-8200  /  Email: centraldeatendimento@aramacan.com.br

• Não será emprestado nenhum item de uniforme, tais como: colete, camisa, calção e meião etc.;
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