
 
 

Resolução normativa n° 001, de 16/03/2020 - AREL 

 

Considerando reunião de Diretoria da Associação Recreativa 

Esportiva Londrinense/AREL realizada aos dias 12/03/2020, na qual foi 

criada comissão de gestão para assuntos relacionados à pandemia 

causada pelo novo coronavírus (COVID-19), e considerando reunião 

realizada por referida comissão em 16/03/2020, na qual foram 

discutidos e analisados os procedimentos internos do Clube para 

auxiliar no enfrentamento da emergência de saúde pública, 

Considerando que não é momento de pânico, mas de adoção de 

medidas firmes de isolamento social, com ações em momento 

oportuno, 

Considerando o entendimento que a responsabilidade é de todos, 

individual e coletivamente, na adoção de medidas que visem reduzir 

e/ou estender no tempo a velocidade de contaminação das pessoas, 

de forma a contribuir para evitar colapso no sistema de saúde 

Considerando o disposto nos artigos 1°, III, e 5°, II, da Constituição 

Federal, c/c o artigo 54, III, do Código Civil, c/c os artigos 2°, III, 9°, 

I, e 11, I, § 1°, do Estatuto da AREL,  

Considerando que as medidas oficiais divulgadas em data de 

16/03/2020 pelos Governos Federal, Estadual e Municipal de 

enfrentamento da emergência de saúde pública causada pelo novo 

coronavírus, em especial considerando o Decreto Estadual n° 4230, de 

16/03/2020, 

Considerando as atribuições legais e estatutárias da Diretoria da 

AREL, em especial o disposto no artigo 56, IV, VI, IX, XI do Estatuto,  

A PRESIDÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA 

LONDRINENSE/AREL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,  

 

RESOLVE: 

 



 
 

Art. 1° Determinar: 

I – a suspensão, a partir do dia 20/03/2020, por trinta (30) dias 

(prorrogáveis), de todas as aulas de modalidades esportivas praticadas sob a supervisão 

de professores contratados pela AREL; 

II – suspender, por trinta (30) dias (prorrogáveis), o calendário social 

e esportivo de eventos realizados sob a responsabilidade e comando da AREL, incluídos 

campeonatos, torneios, festivais, dentre outros; 

III – seja revisada, pela equipe de manutenção, a rotina de limpeza 

das dependências da AREL, conforme as necessidades de maior rigor na permanência 

dos locais limpos e arejados; 

IV – seja revisada, pela equipe de manutenção, os pontos de 

fornecimento de álcool gel aos frequentadores do clube, de forma que seja garantido o 

mais amplo acesso possível; 

V – que todos os ambientes do clube sejam mantidos com janelas e 

portas abertas, garantindo que os ambientes fiquem mais arejados; 

VI – aos serviços terceirizados e que funcionem dentro das 

dependências da AREL (como bar, restaurante e Reabilit) que cumpram as medidas 

determinadas pelos entes públicos competentes; 

VII – a fornecimento imediato de demais equipamentos de proteção 

individual aos colaboradores da AREL a fim de que possam exercer suas funções com 

segurança, reforçando com os mesmos a obrigatoriedade de utilização; 

VIII – seja feito levantamento imediato, pelos departamentos 

administrativo e de esportes, da situação dos professores de modalidades esportivas 

que estejam com férias vencidas, de forma que durante o período de suspensão das 

atividades os mesmos usufruam de referidas férias; 

IX – que os valores correspondentes ao período de suspensão das 

modalidades esportivas sejam creditados em favor do associado para pagamento da 

respectiva modalidade quando forem retomadas as aulas; 

X – sejam lacrados os bebedouros com saída d’água que não seja por 

torneira;  

 



 
 

XI – suspender, por trinta (30) dias (prorrogáveis), a identificação 

biométrica de acesso ao clube, sendo a mesma realizada por conferência dos 

colaboradores da portaria;  

XII – adoção imediata de medidas de divulgação dessas ações, de 

forma a manter informados os frequentadores da AREL 

§ 1° As atividades suspensas serão reavaliadas oportunamente e serão 

de imediato liberadas tão logo haja orientação neste sentido por parte dos entes públicos 

competentes.  

§ 2° Para ventilação dos ambientes a serem mantidos com portas e 

janelas abertas, fica autorizada a aquisição de novos ventiladores e climatizadores. 

Art. 2° A frequência nas dependências da AREL e sob iniciativa do 

associado, tal como uso das piscinas, quadras esportivas, saunas, campo de futebol, 

churrasqueiras e demais espaços de convivência é de responsabilidade do próprio 

associado, cabendo ao mesmo a decisão de utilizá-las ou não. 

Parágrafo único. A disposição tratada no caput deste artigo 2° poderá 

ser alterada na hipótese de mudança nas determinações dos órgãos públicos 

competentes. 

Art. 3° Recomenda-se firmemente aos que apresentarem sintomas de 

contaminação ou que tenham regressado de viagem e estejam em período de 

quarentena, conforme informações divulgadas por entes públicos competentes, que não 

frequentem as dependências da AREL, em preservação da própria saúde e dos demais. 

Art. 4° Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da AREL. 

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Londrina, 16 de março de 2020. 

 

Fernando Berbel Junior 

Presidente da AREL 

                     


