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I N F O R M A T I V O

Ações ACAD Brasil

Celso Mitsunari
Celso Mitsunari

SP: academias do Estado abrem 14 horas graças à articulação da ACAD 

Depois de diversas reuniões e um permanente diálogo com 
autoridades do governo do Estado de São Paulo, o setor 
comemora que as academias, a partir do dia 1º de maio, poderão 
operar das 6 da manhã às 20 horas da noite, ininterruptamente, por 
14 horas seguidas, em todo o Estado. A extensão do horário de 
funcionamento foi um dos pleitos solicitados pela ACAD Brasil, em 
ofício encaminhado ao governo no início do mês.

Por diversas vezes, os representantes da Associação foram recebidos por autoridades desse 
governo, oficializando os pleitos das academias. Assim, ontem, dia 29 de abril, a Associação 
enviou à Secretária do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, 
Patrícia Ellen da Silva, uma carta de reconhecimento pelo apoio concedido ao setor. 
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Associação é recebida pelo secretário municipal de Saúde de São Paulo 

No início da semana, o presidente da ACAD 
Brasil, Ailton Mendes, foi recebido na Secretaria 
Municipal da Saúde de São Paulo. “Estive em 
reunião com o secretário Edson Aparecido e 
com o vereador Rodrigo Goulart, para defender 
a essencialidade do nosso setor. A reunião foi 
produtiva e a secretaria já havia enviado o caso 
à Casa Civil do município. Sinal verde para a 
sanção.”   

O PL 0763/2020, de autoria de Rodrigo Goulart (PSD), foi aprovado em 1ª votação na 
câmara. A ACAD Brasil e o CREF4/SP estão fazendo as articulações necessárias para a 
sanção do projeto. “Já existe um posicionamento favorável da Secretaria de Saúde e da 
Secretaria de Esportes, justamente as duas secretarias que deverão ser consultadas, pela 
competência técnica da pauta em questão. Estamos otimistas.”  

MP 1045: fique de olho nas novas regras para relações de trabalho  

No dia 27 de abril, foi publicada a Medida 
Provisória Nº 1.045 (reediatada nos moldes da 
MP936), que institui o Novo Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda e dispõe sobre medidas complementares 
para o enfrentamento das consequências da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus no 
âmbito das relações de trabalho. As academias 
podem contar com esse recurso. 

Clique aqui e confira!

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.045-de-27-de-abril-de-2021-316257308


  

   

 

  

 

 

Veja outros Informativos

Audiência Pública virtual na CESPO
no dia 16/04/2021

RN: lei que reconhece essencialidade das academias é sancionada 

A governadora do Rio Grande do Norte, Fatima Bezerra, 
sancionou essa semana a Lei 10.875 que considera a prática 
de atividade em academias essencial à saúde. A nova lei 
passa a valer em todo o Estado. Esse resultado contou com 
forte articulação e esforços da ACAD Brasil, representada por 
seu líder na região, Wescley Garcia.  

Acompanhe o progresso do setor fitness!

Setor reunido na live Juntos pelo esporte e pela vida 

Wescley Garcia
Líder Regional ACAD Brasil - RN

Santa Catarina já tem forte grupo liderado por Luciano Signori

ótimo exemplo de como atuar em sua cidade, em seu estado. Não fique de fora!

Em poucos dias de atuação como líder em Santa Catarina, o 
empresário Luciano Signori, que acaba de assumir a função 
de representante da ACAD Brasil no Estado, já conseguiu 
mobilizar empresários do setor e incluí-los no grupo regional. 
No canal on-line, os gestores trocam informações sobre a 
situação das academias na região e propõem caminhos e 
soluções para que o setor possa estar mais forte. Esse é um 

Luciano Signori
Líder Regional ACAD Brasil - SC

especialmente durante a pandemia. Também foi debatida a importância da retomada 
das academias e estabelecimentos esportivos na maior capital do país.

No dia 22 de abril, a Federação Paulista de Esportes & Fitness 
realizou a live Juntos pelo esporte e pela vida, com 
participação e apoio da ACAD Brasil e do CREF4/SP. O 
encontro virtual reuniu autoridades políticas, representantes 
das principais entidades de classe, federações e membros da 
sociedade civil para um debate sobre a importância do setor 
que luta pela saúde e bem-estar da população, 

Dúvidas? Entre em contato:       
      (21) 96445-5939 

      atendimento@acadbrasil.com.br

https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil/

