
 

 

São Paulo, 28 de junho de 2020 
 

COMUNICADO - Reabertura dos clubes ACESC 
 
Prezados, 
 
A ACESC - Associação de Clubes Esportivos e Sócio-Culturais de São Paulo através dos seus 20 clubes e mais 
de 170.000 associados tem tratado com máxima atenção e diligência, junto ao SINDI CLUBE, todos os 
detalhes necessários para viabilizar a reabertura dos clubes de São Paulo. 
 
Antes de mais nada, gostaríamos de parabenizar todos os clubes associados da ACESC pela postura 
comprometida no enfrentamento desta pandemia. Nos orgulhamos pela união e seriedade com que temos 
tratado temas tão relevantes à reabertura dos clubes de São Paulo. 
 
Ao longo dos últimos meses, foram realizadas inúmeras reuniões junto ao Poder Público para o alinhamento 
das expectativas, o entendimento de que maneira poderíamos, em nome dos Clubes Associados, agir e 
ativamente contribuir para que a retomada das atividades clubísticas ocorresse da maneira mais segura e 
breve possível. 
 
Na manhã desse sábado (27/06), a Prefeitura de São Paulo, a ACESC e o SINDI CLUBE assinaram um termo de 
compromisso para reabertura dos clubes sociais da cidade de São Paulo e diante dos protocolos assinados 
(http://acesc.org.br/noticias-acesc-blog/) nos comprometemos a seguir os acordos firmados de forma 
estrita. 
 
Em vista disto, a ACESC reuniu todos os Presidentes dos clubes associados e informa abaixo suas 
deliberações: 
 

 A abertura dos clubes ocorrerá a partir do dia 07 de julho de 2020; 
 Cada clube ficará responsável pela definição de seu horário de funcionamento; 
 Nesta primeira fase estarão liberadas as áreas abertas;  
 Liberação da prática de atividades realizadas ao ar livre  
 Estão proibidas nesta fase áreas infantis, piscinas, academias, atividades coletivas orientada por 

profissionais, esportes de contato e quadras poliesportivas. 
 Restaurantes, salões de beleza e demais serviços seguirão os seus protocolos e calendários de 

liberação referentes às suas atividades;  
 Os clubes adotarão todas as medidas de prevenção e segurança em suas atividades, devendo seguir 

rígidos protocolos. 
 Protocolos serão revistos e prontamente adaptados para melhor atender às orientações de 

segurança oficiais, conforme necessidades supervenientes. 
 
Esclarecemos ainda que tal decisão de reabertura pode ser revista em qualquer momento pela Prefeitura de 
São Paulo, conjuntamente com a ACESC e SINDI CLUBE, tendo em vista o enfrentamento da pandemia na 
capital.  
 
Quaisquer alterações, mudanças ou novas decisões serão prontamente comunicadas. 
 
Sérgio Nabhan                     Mônica Tabacnik Hutzler  
Presidente do Conselho Superior                           Presidente Executiva 


