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PEPAC - PROGRAMA ESPORTIVO PARA ASSOCIADOS DE CLUBES 

 
Normas e protocolos de entrada dos clubes para os jogos de Voleibol 

 
 
 
- Esporte Clube Sírio: encaminhar ao Sírio com antecedência a relação nominal dos atletas e 

comissão técnica das equipes que forem jogar no Esporte Clube Sírio. Essa relação é de suma 

importância para liberação dos atletas. O mesmo pode ser encaminhado por esses e-mails: 

 

raphael.batista@sirio.org.br 

javofontenla@hotmail.com 

 

 

- Clube Atlético Juventus: cada atleta nos jogos tem direito a 1 acompanhante. Máscara é opcional 

e consciência em relação a aglomeração. O acesso é feito pela entrada principal do clube, e se 

possível mediante a lista dos atletas adversários. 

 

Contatos que podem usar o e-mail, tel. (11) 98439-0106 

jmschefler@yahoo.com.br e-mail do José Mario técnico. 

 

 

- Associação Atlética Banco do Brasil: o acesso se dará pela portaria 2 (lateral), localizada na Rua 

Banco do Brasil, S/N e todos deverão estar com o comprovante do esquema vacinal completo, ou 

ainda um teste negativo para COVID-19 (realizado até 48 horas antes do ingresso no evento ou um 

teste negativo de antígeno realizado nas últimas 24 horas), além de apresentar o documento oficial 

com foto e os visitantes poderão entrar com até uma hora de antecedência. 

Menores de 12 anos que ainda não estiverem vacinados, poderão acessar o clube, porém deverão 

estar acompanhados dos pais que apresentarem o comprovante com esquema vacinal. 

De acordo com as normas da AABB, será permitida a entrada de apenas 2 acompanhantes por atleta 

no ginásio ou local da partida. 

Fica em caráter opcional a utilização de máscara de proteção facial durante a permanência no clube, 

mas segue recomendado que todos mantenham o distanciamento entre as pessoas. Deverão ser 

respeitados ainda os demais protocolos de segurança e higiene em vigor no clube. 

É recomendado que o consumo de alimentos e bebidas seja realizado fora dos ginásios e 

arquibancadas. 

Haverá limitação da capacidade do público de acordo com a categoria e a data de realização de cada 

jogo. 
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- Clube Esperia: enviar para o Esperia a relação nominal da equipe dos técnicos além da relação de 

acompanhantes 48 horas antes do jogo. O estacionamento do Clube é exclusivo aos associados, caso 

tenham interesse existem 4 estacionamentos na Av. Voluntários da Pátria.   

 

 

- Círculo Militar de São Paulo: nos dias de jogos das equipes de Voleibol e Futsal no Círculo Militar, 

será necessário que as equipes visitantes enviem nome e RG das(os) atletas e comissão técnica para 

liberação de acesso ao clube com 24 horas de antecedência. 

 

Obs: Cada integrante da equipe poderá trazer dois acompanhantes. 

 
 


