
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CHEERLEADING - APC 

 

 A respeito da questão do Ginásio Rebellion Allstar reabrir e retomar os 

treinos, a posição da APC permanece frente a respeitar as determinações dos 

órgãos do governo e da prefeitura, responsáveis pela administração do 

isolamento e distânciamento social. 

 Dito isso, é de nosso conhecimento que no dia 28 de abril de 2020, foi 

publicado no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa, edição nº2.823, 

decreto AUTORIZANDO o funcionamento das academias do município, 

condicionando-as a um estrito protocolo de segurança, o qual está disposto no 

mesmo documento. Este decreto é público e pode ser encontrado na internet 

para aqueles que desejarem mais informações.  

 Lembramos que cada Estado e município possuem autonomia e 

são responsaveis pelas medidas de isolamento social e também liberação de 

seu comércio e demais atividades, conforme o seu cenário frente a situação atual 

enfrentada, autonomia esta já reconhecida.  

 A Associação Paranaense de Cheerleading, por esse motivo, entende 

como não sendo um problema nesse ponto de vista a reabertura do ginásio e a 

retomada dos treinos, desde que respeitadas as medidas de segurança e 

higiene apresentadas pelo órgão responsável, lembrando que a fiscalização 

do cumprimento ou não das medidas é de responsabilidade da Prefeitura de 

Ponta Grossa e deverá ser exercida.  

 Apesar disso, lembramos também que permanece como recomentação 

principal da OMS (Orgnaização Mundial da Saúde) para evitar o contágio com o 

COVID-19 o distânciameno social, motivo pelo qual acreditamos que deverá ser 

respeitada a vontade individual do atleta de participar ou não de tais treinos, e 

os que escolherem permanecer em isolamento em suas casas não devem ser 

obrigados a participar ou sofrerem punições de qualquer tipo por não 

comparecerem. 



 A APC ainda frisa que os treinos em grupo (em particular stunts), que não 

respeitem as medidas indicadas NÃO devem ser retomados, e repudia aqueles 

que não cumprem com as recomentações. 

 Por fim, municípios que não possuem a mesma autorização para o 

funcionamento de tais atividades devem permanecer seguindo as 

recomendações de seus respectivos orgãos. 

  

 Atenciosamente,  

Associação Paranaense de Cheerleading - APC 


