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A ACAD montou um grupo de lideranças, uma força-tarefa, 
que diariamente tem se reunido (virtualmente) para debater 

sobre soluções e possíveis caminhos de apoio ao pequeno empresá-
rio de academias. Confira algumas das medidas já providenciadas. 
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Baixe os documentos em 
“Informações Coronavírus” 

no site da ACAD:
www.acadabrasil.com.br

Estamos trabalhando para que seu negócio 
possa atravessar esses tempos difíceis da melhor forma!

No dia 19/03, o deputado Fabio Faria, esteve 
com o presidente da República e com o 
ministro Paulo Guedes, para quem entregou 
um ofício da ACAD com algumas reivindica-
ções. Este pleito já surtiu efeito: a partir da próxi-
ma semana, o Governo Federal vai divulgar 
medidas para socorrer alguns dos setores mais 
afetados, entre os quais o de academias. Entre 
os pedidos que a ACAD fez estão a suspen-
são dos pagamentos:

• de impostos federais, estaduais e municipais; 
• de parcelamentos e programas de recupera-
ção fiscal; 
• a concessionárias de serviços públicos, que 
independam  de efetiva utilização do serviço.

            Confira carta entregue ao Pres. Bolsonaro  no site da ACAD. 

ACAD no 
Governo Federal

O departamento jurídico da ACAD redigiu um 
modelo de notificação para que as acade-
mias informem o ECAD sobre a suspensão 
dos pagamentos à entidade, durante o fecha-
mento das academias. Esse modelo estará 
disponível para os associados a partir de 20/03.

              Baixe o modelo de notificação no site da ACAD. 

Negociação 
com ECAD

Em vários estados, a ACAD já está atuando, por 
meio das lideranças regionais e de sua diretoria, 
para auxiliar nas negociações sindicais. A 
proposta-base tem como premissa as férias 
coletivas, com pagamento da mesma para 
quando as academias puderem ser reaber-
tas. São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal 
já foram assinadas.  

Acordos sindicais 
e decisões 
coletivas

Se seu contrato com a concessionária de ener-
gia, prevê Demanda Contratada, você pode 
solicitar a suspensão desse pagamento 
enquanto durar o fechamento da academia por 
decreto governamental. O departamento 
jurídico da ACAD redigiu um modelo de notifi-
cação para ser enviado à sua concessionária.                   

              Baixe o modelo de notificação   no site da  ACAD . 

Notificação 
concessionária 
de energia


