GOLFINHOS DA BAIXADA
INFORMA A SUSPENSÃO DAS AULAS E DEMAIS ATIVIDADES
Desde 2011, o Centro Esportivo e Educacional Golfinhos da Baixada vem atendendo a mais de 500
crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, com o propósito claro de tornar acessível a prática da
natação e também de transformar vidas através da natação.
Sabemos da atual situação que o nosso estado, país e toda a população mundial está passando, e
mediante ao ocorrido informamos que aulas e demais atividades estão suspensas até o dia
31/03/2020, conforme Decreto Estadual:
DECRETO Nº 46.973 DE 16 DE MARÇO DE 2020, que RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
NA SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM RAZÃO DO CONTÁGIO E ADOTA
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 5º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na
prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus, (COVID-19), recomendo, pelo
prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes restrições:
III - fechamento de academia, centro de ginástica e estabelecimentos similares;
“O CREF1 (Conselho Regional de Educação Física) entende que este é um momento de seguirmos as
determinações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado para o enfrentamento eficaz do
vírus, reduzindo o número de infectados e diminuição dos casos.”
Prezando pelo bem estar de nossa equipe profissional e de todos os nossos alunos e alunas, a sede
dos Golfinhos e os Golfinhos Paradiso também não funcionarão neste período, contudo, seguiremos
com o atendimento através de nossas redes sociais, e qualquer nova informação em relação a
situação, será informado através destes canais.

Em nossos 9 anos de história, sempre promovemos os bons hábitos. Então, gostaríamos de
aproveitar e fortalecer a importância da prática do esporte para uma vida mais saudável. Além
disso, entendemos que este é um momento de suma importância e de união de todos no combate
ao coronavírus (COVID-19), portanto, pedimos que todos os responsáveis conscientizem suas
famílias para que juntos possamos vencer essa situação.
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