
 
 

Resolução normativa n° 002, de 20/03/2020 - AREL 

 

Considerando reunião extraordinária de Diretoria da Associação 

Recreativa Esportiva Londrinense/AREL realizada aos dias 19/03/2020, 

na qual foram discutidos e avaliados os procedimentos já adotados pela 

AREL para contribuir com as medidas de enfrentamento da situação de 

emergência de saúde pública, tendo sido declarada pandemia 

decorrente do novo coronavírus pela Organização Mundial da 

Saúde/OMS, 

Considerando o entendimento que a responsabilidade é de todos, 

individual e coletivamente, de 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 que as medidas oficiais divulgadas em data de 

19/03/2020 pelos Governos Estadual e Municipal, em especial o 

Decreto Estadual n° 4301, de 19/03/2020 (publicado no Diário Oficial 

n° 10649, de 19/03/2020), e o Decreto do Município de Londrina n° 

346, de 19/03/2020 (publicado no Jornal Oficial do Município n° 4024), 

com destaque para o artigo 2°, IV e VI deste último Decreto, 

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 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, a partir do dia 22/03/2020: 

I – a suspensão de acesso aos associados (incluídos os dependentes) 

às dependências da AREL, inclusive secretaria administrativa; 

II – o cancelamento de quaisquer reservas de espaços internos da 

AREL, tal como churrasqueiras, espaço Gourmet, dentre outros, assim como ficam 

canceladas as cobranças das respectivas taxas; 

III – sejam mantidos unicamente serviços essenciais de manutenção 

e segurança das dependências da AREL (tais como: limpeza, segurança, setor 

administrativo), com a implantação de turno de trabalho reduzido e intercalado entre 

os colaboradores e demais medidas necessárias para sua proteção; 

IV – 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, com destaque para as normas antes 

referidas; 

V – a suspensão de reuniões presenciais de Diretoria, com a realização 

por meios eletrônicos. 

§ 1° O contato de associados e demais interessados com a AREL 

deverá ser realizado via email arel@arel.com.br.  

§ 2° Para auxiliar nas medidas de enfrentamento da situação de 

emergência de saúde pública, fica autorizada a concessão de férias individuais e/ou 

coletivas aos colaboradores da AREL. 

Art. 2° As medidas previstas no artigo 1° desta Resolução serão 

reavaliadas oportunamente e serão de imediato alteradas tão logo haja orientação neste 

sentido por parte dos entes públicos competentes.  

Art. 3° Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da AREL. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Londrina, 20 de março de 2020. 

 

Fernando Berbel Junior 

Presidente da AREL                 


