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Resolução normativa Pandemia COVID-19  n° 005, de 18/03/2022 - AREL 
 
Considerando reunião da Diretoria da Associação Recreativa Esportiva Londrinense/AREL realizada aos dias 17/03/2022, na qual foram discutidos 
e avaliados os procedimentos pertinentes aos Decretos Estadual nº 10530, de 16/03/2022 e Municipal n° 281, de 16/03/2022, e demais normas 
correlatas, 

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, seguindo 
rigorosamente as normas vigentes, sob pena de responsabilidade, 

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: 
 

Artigo 1° Ficam revogadas as resoluções normativas da Arel nº 1, 2, 3 e 4 do ano de 2020. 
  
Artigo 2° Para fins de frequência nas dependências da AREL, os associados e demais frequentadores do clube ficam obrigados 

ao cumprimento do Decretos Estadual nº 10530, de 16/03/2022 e desta Resolução. 

Parágrafo único. Os associados titulares ficam responsáveis por seus dependentes para fins de cumprimento desta Resolução 
e dos Decretos nela referidos. 

 

Artigo 2° Nos termos do Decreto Estadual nº 10530, de 16/03/2022, permanece obrigatório: 

I – o uso das máscaras de proteção facial, em ambientes fechados; 

II – os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria do Estado de Saúde – SESA. 

 

Artigo 3° - As crianças menores de 12 anos estão dispensadas da obrigatoriedade da utilização de máscaras previstas no inciso 
I do art. 2º 

Artigo 4° É vedada a frequência de associados e quaisquer outras pessoas que tenham apresentado sintomas relacionados à 
COVID-19 (tais como: febre, gripe, perda de paladar e/ou olfato, dentre outros) nos últimos quatorze dias, com adoção de isolamento domiciliar 
e procura imediata de atendimento médico; 

 

Artigo 5° Os responsáveis pelo bar, restaurante e Reabilit deverão obedecer rigorosamente o disposto no Decreto Estadual nº 
10530, de 16/03/2022 e nesta Resolução 

 

Artigo 6° Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da AREL. 
 
Artigo 7° O associado que tiver dúvidas sobre os termos desta Resolução ou dos Decretos que a integram (Anexos I e II) deve 

entrar em contato com a secretaria do clube pessoalmente ou pelo telefone (43) 3315 3400. 
 
Artigo 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Londrina, 18 de março de 2022. 

 

Wagner Zanon 
Presidente da AREL 


