
07 DE MAIO - 2021

I N F O R M A T I V O
Ações ACAD Brasil

/ formulario

ACAD Brasil adere manifesto em apoio à mudança de índice para aluguéis

A diretoria da ACAD Brasil decidiu aderir ao 
Manifesto IPCA X IGP-M, em apoio ao Projeto de Lei 
102/21, de autoria do deputado Vinicius Carvalho. 
O PL prevê que o reajuste dos contratos de aluguel 
residenciais e comerciais não poderá ser superior à 
inflação oficial do país, medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA). A substituição do 
IGP-M pelo IPCA se faz necessária e urgente para a 
sobrevivência dos negócios e dos empregos. Mais de 
40 entidades de classe já assinaram o manifesto.  

Entidades do setor buscam soluções para retomada

No dia 4 de maio, representantes da ACAD Brasil, 
do CONFEF e do CREF1-RJ se reuniram para 
debater e encontrar soluções de enfrentamento 
aos efeitos da pandemia. “Nossa ideia é unir e 
fortalecer ainda mais o setor, entendendo como as 
entidades representativas podem atuar para 
fomentar o retorno da população às academias, aos 
nossos serviços”, disse Ailton Mendes, presidente 
da ACAD Brasil.

Anúncio nos principais jornais do país pede pleno funcionamento 

publicitário veiculado hoje em jornais impressos e pedem o funcionamento pleno do comércio. 
Com o mote “meio aberto, meio quebrado”, o anúncio critica as medidas restritivas e passa a 
mensagem de que os empresários não aceitarão novos fechamentos, ressaltando que não há 
evidências de que o fechamento do comércio traz benefícios sanitários. Mais de 30 
associações e sindicatos de lojistas e varejistas brasileiros apoiam o movimento. 

Associações e sindicatos varejistas, entre as quais a ACAD Brasil 
representando as academias de todo o país, assinam um anúncio

ACAD Brasil participa de reunião com o Ministério da Saúde 

Na segunda-feira, dia 3 de maio, a diretoria da ACAD 
Brasil participou de uma reunião com o Ministério da 
Saúde, mais especificamente com representantes da 
Coordenação-Geral de Promoção da Atividade Física 
e Ações Intersetoriais (CGPROFI) e do Departamento 
de Promoção da Saúde (DEPROS). 

Dalila Tusset, profissional de Educação Física, 
especialista em gestão pública, que atua como 
Analista Técnica de Políticas Sociais no Ministério da

Saúde desde 2013, foi a porta-voz oficial e falou sobre os programas do governo voltados para 
atividade física. Na ocasião, foram debatidas possíveis parcerias para levantamento e divulgação 
de dados, além do apoio a projetos de combate ao sedentarismo e promoção da saúde.  

Clique aqui
Confira anúncio >>> 

Clique aqui
Confira o Manifesto >>>

https://acadbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/05/manifesto-03-05-a4.pdf
https://acadbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/05/manifesto-03-05-a4.pdf
https://acadbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/05/acad-informativo-anuncio-nos-principais-jornais-do-pais-pede-pleno-funcionamento.pdf
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Prefeito do Rio recebe ACAD Brasil e CREF1-RJ

Na noite do dia 05 de maio, representantes da ACAD 
Brasil e do CREF1-RJ se reuniram com o prefeito do 
Rio de Janeiro, Eduardo Paes, com o secretário de 
Saúde do município, Daniel Soranz, e com o vereador 
Felipe Michel, para tratar sobre a questão das 
atividades coletivas nas academias. A proposta do 
setor é alterar o decreto em vigor e determinar que o 
distanciamento permitido seja de 1 cliente para cada 
6m2, medida que deverá constar do novo decreto, 
previsto para ser publicado ainda hoje, dia 7 de maio. 

“É de extrema importância essa parceria entre a Associação e os Conselhos de Educação Física, 
lutando sempre pela valorização da categoria e da profissão. A reunião com o prefeito foi muito 
boa e esperamos que o novo decreto, aguardado para hoje, contenha a alteração de restrições 
quanto à quantidade de alunos por sala, para as aulas coletivas das academias”, disse Daniel 
Figueiredo, diretor da ACAD Brasil. 

Rio Grande do Sul: novo decreto deverá flexibilizar restrições 

“As academias estão operando, mas com várias restrições, como 
um aluno a cada 16m2 e no máximo dois alunos para cada 
professor. Muitas atividades coletivas estão suspensas. Essa 
semana, as escolas reabriram, o que pode influenciar 
positivamente nas academias que oferecem aulas infantis. A boa 
notícia é que está previsto o lançamento de um novo decreto, até 
dia 10 de maio, com um novo sistema de bandeiras que, muito

provavelmente, deverá flexibilizar nosso funcionamento”, disse Fernando Sassen, representante 
da Associação no Estado. 

Fernando Sassen
Líder Regional ACAD Brasil -  RS

Cuiabá: academias fechadas só aos domingos

“Aqui em Cuiabá estamos com restrições de horário e dias da 
semana. Pelo mais recente decreto, as academias podem abrir de 
segunda a sexta-feira, das 5:30 às 22 horas, nos sábados das 6 às 
12 horas, não podendo funcionar nos domingos e feriados. Somos 
ambientes seguros e estamos preparados para retomar nossas 
atividades com força total”, disse Celso Mitsunari, líder da ACAD 
Brasil no Mato Grosso. 

Celso Mitsunari
Líder Regional ACAD Brasil -  MT

Rio Grande do Norte: mantidas as articulações com o poder público

“Com a lei que reconhece a essencialidade das academias, 
sancionada pela governadora, estamos operando em horário 
mais estendido, das 5 da manhã às 22 horas, só fechando 
domingos e feriados. Nosso foco agora é fomentar o movimento 
Eu Cuido, Eu Treino junto ao poder público e aos empresários 
das academias da região”, disse Wescley Garcia, liderança da 
ACAD Brasil no RN.  

Wescley Garcia
Líder Regional ACAD Brasil -  RN

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

Acesse outros
Informativos >>>

Prefeito do Rio recebe ACAD
Daniel Soranz, Daniel Figueiredo, Eduardo Paes, 
Ernani Contursi e Felipe Michel

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

