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Exmo. Senhor 
Nelson Marchezan Junior 

Prefeito Municipal de Porto Alegre 

Porto Alegre, 12 de agosto de 2020 
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GABINETE DO PREFEITO 

RECEBIDO EM ( 2 / O 5 / 2 ô -----
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REF: REABERTURA DOS CLUBES SOCIAIS DE PRÁTICA DESPORTIVA 

Excelentíssimo Senhor Prefeito: 

O Sindicato dos Clubes Esportivos do Estado do Rio Grande do Sul - Sincergs 
em conjunto com os Clubes Sociais de práticas desportivas formais e não formais infra 
assinados, dos quais é o legitimo representante, vêm através da presente solicitar a 
flexibilização e reabertura das atividades dos clubes sociais de prática desportiva para além 
das limitações impostas que são apenas o condicionamento físico de atletas profissionais e 
academias. 

É de suma importância registrar que os clubes sociais de prática desportiva, 
para além de se constituírem em pontos de encontro e lazer de seus associados, são antes 
de tudo espaços destinados ao condicionamento físico, a prática de esportes e o 
desenvolvimento da saúde física e mental de seus associados, atletas amadores. 

Sabemos que atravessamos tempos difíceis e que exigem cuidados e não é por 
pensar diferente disso que os clubes possuem rígidos protocolos de segurança sanitária 
tanto que em flexibilização anterior, com a permissão de práticas desportivas individuais 
por atletas amadores, não se registraram casos de contaminação de associados no 
ambiente dos clubes. 

Entendemos não ser justo que os clubes sociais como fonte de esporte e saúde 
sejam prejudicados em detrimento de outros setores da sociedade onde o risco real é 
muito maior, como por exemplo a flexibilização de bares e salões de beleza. 

Nesse momento de pandemia a saúde física e mental é essencial para que 
possamos atravessar com serenidade e em melhores condições essa crise sanitária que nos 
envolve e é com esse espírito que pedimos a reabertura dos clubes sociais de prática 
desportiva para os associados atletas amadores. 
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Sabemos que a prática individual da natação não apresenta risco sanitário {o 
vírus não se propaga em ambiente líquido) diante do tratamento dado nas piscinas. Que a 
prática do tênis, beach tênis, dentro outros esportes de quadras que são praticados com 
em distância muito superior aos 16m, apresenta muito mais segurança do que a prática 
desportiva em ambientes fechados como academias. 

Diante desse contexto e com a ciência de que os clubes sociais são fontes de 
emprego para inúmeros colaboradores em seus quadros e que a manutenção do 
fechamento das sedes poderá acarretar indesejados impactos econômicos nesse contexto 
tão delicado é que reivindicamos a retomada de nossas ativiàades. 

Já houve flexibilização anterior e com base nela buscamos nossa reabertura. 

Na certeza de contarmos com seu apoio nesse momento, renovamos nossos 
votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

·, 
=--,..----...::::._. '.::::>. 

Maria d ueira Pires 
Presi~~ xecutivo 

Associação Atlética Banco do Brasil - Porto Alegre - AABB 
Associação Leopoldina Juvenil 
British Club 
Caixeiros Viajantes 
Clube do Comércio de Porto Alegre 
Clube Comercial Sarandi 
Clube dos Jangadeiros 
Conselho Estadual das AABBs 
Grêmio Náutico União 
Sava Clube 
Sociedade Ginástica Navegantes São João 
Sociedade Ginástica Porto Alegre - SOGIPA 
Três Figueiras Tênis Clube 
Veleiros do Sul Sociedade Náutica 
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