
Pousada Clube Itaipava fecha
nesta segunda ( dia 29/03/2021 ),

devido à situação atual da pandemia.

 A AFBNDES comunica, que devido à súbita elevação dos índices relaciona-
dos à Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, com a proximidade de um estrangu-
lamento no sistema público de saúde e as medidas tomadas por autoridades es-
taduais e municipais, decidiu fechar a Pousada Clube Itaipava a partir da próxi-
ma segunda-feira, dia 29 de março. O retorno está previsto para o dia 7 de maio 
(às 17h), com o final de semana do Dia das Mães.

 Apesar de estarmos autorizados para funcionar com 50% da capacidade de 
lotação da Pousada, entendemos que a situação exige mais cuidados ainda. Por 
isso, a necessidade do fechamento. É importante ressaltar, que a sede campestre 
da AFBNDES, desde a sua reabertura no réveillon, vem tomando todos os cuida-
dos necessários, com sanitizações periódicas, funcionários de máscara, protetor 
facial (face shield) e luvas (quando for caso), dispositivos com álcool gel, protetor 
acrílico na ilha de alimentação, adesivos no chão para manter distância na fila da 
ilha de alimentação, entre outras ações do gênero.    

 Aproveitaremos a ocasião e daremos férias coletivas para os empregados 
da Pousada e também faremos manutenções preventivas na unidade. Os sócios 
que fizeram reservas para o mês de abril, poderão solicitar que os valores pagos 
sejam transformados em créditos ou devolvidos. Consequentemente com esse fe-
chamento, foram cancelados os eventos de Páscoa (Semana Santa) e Tiradentes 
e São Jorge. Mais informações pelo WhatsApp (21) 99214-4870.
Desde já agradecemos a compreensão de todos!
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um pet, dentro das regras estabelecidas. Esses animais deverão ser de 
pequeno porte, pesando no máximo de 10 quilos. Confira na seção “Re-
servas” do site da pousada (www.pousadaclubeitaipava.com.br) todas 
as condições para levar o seu pet.

 • SEGURANÇA SANITÁRIA – As hospedagens estarão cercadas da 
segurança que a situação exige, a atenção e o cuidado com os padrões 
dos serviços oferecidos, na higiene e na limpeza.
Foram feitas as adequações necessárias, conforme determinam os pro-
tocolos dos órgãos competentes, visando garantir a segurança e bem-
-estar de hóspedes e empregados. A Pousada está funcionando com 
50% de sua capacidade.
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