
 
 

PROTOCOLO PARA RETOMADA DA PRÁTICA ESPORTIVA 

 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER, CULTURA E TURISMO  

VÁLIDO A PARTIR DO DIA 06 DE JULHO DE 2021 

 

A partir do dia 06 de julho de 2021, as modalidades praticadas na Secretaria de 

Esportes, Lazer, Turismo e Cultura de Ribeirão Vermelho terão seus agendamentos 

retomados respeitando as normativas e diretrizes enumeradas abaixo. 

 

01 – Os agendamentos serão feitos pela secretaria, de 2ª (segunda) a 6ª (sexta) feira nos 

horários de 13 às 17 horas pelo número 35 99936-0958. Os agendamentos sempre 

acontecerão na véspera do dia solicitado. 

 

02 – Conforme o Decreto Municipal o uso de máscara é obrigatório ao adentrar e sair da 

SELT. 

 

03 – Cada horário terá um responsável pela utilização do espaço, que deverá ter uma 

lista de chamada da sua equipe com nome completo, RG e telefone de contato para em 

caso de haver necessidade, termos informações das pessoas que frequentaram o local 

naquele dia específico. 

 

04 – O tempo destinado para cada atividade será de 120 minutos (2 horas) ininterruptas 

de uma mesma modalidade por dia, sendo cada dia específico para cada modalidade.  

 

05 – Ao longo do dia serão ofertadas TURMAS entre os horários de 18h às 21h, tendo 

possibilidade de ser estudado colocar algo pela manhã, que contará com um funcionário 

responsável. 

 

06 – Fica assim distribuída a permissão de participantes por modalidade: 

• Caminhada/Academia ao ar livre: 10 praticantes por hora; 

• Vôlei: 18 praticantes/dia; 

• Peteca: 8 praticantes/dia. 

• Futebol: 15 praticantes/dia. 

 

07 – A tabela de modalidades que serão ofertadas segue abaixo no QUADRO DE 

DIAS. 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAMINHADA CAMINHADA CAMINHADA CAMINHADA CAMINHADA 

VÔLEI FUTEBOL PETECA VÔLEI PETECA 
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