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São Paulo aprova essencialidade, por unanimidade, em 2ª votação

Na quarta-feira, dia 12 de maio, a Câmara 
Municipal de São Paulo aprovou, por 
unanimidade e em segunda votação, o PL 
0763/2020, que reconhece a essencialidade 
das atividades das academias e dos 
profissionais de Educação Física. 

Rodrigo Goulart, vereador e autor do projeto de 
lei, não tem medido esforços para reconhecer a

importância das atividades do setor, tendo acolhido as solicitações da Associação e 
mantido um canal de comunicação entre a ACAD Brasil e a Câmara Municipal de São Paulo.

Meio aberto e meio quebrado: mais de 100 entidades assinam anúncio 
Hoje, foi publicado no jornal O Globo, 
Folha de São Paulo, Valor, Tribuna do 
Paraná e Estado (Ceará), um novo 
anúncio-manifesto, assinado por mais 
de 100 entidades de classe, 
representando dezenas de setores da 
economia. O pleito é pelo pleno 
funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais, respeitando os protocolos de 
saúde e segurança. A principal 
mensagem é: “Meio aberto e meio 
quebrado! É necessário acabar com esse 
‘abre e fecha’ insustentável para 
qualquer atividade. Milhões de pessoas 
perderam seu trabalho.” A ACAD Brasil 
faz parte desse movimento e assina o 
manifesto hoje publicado em jornais de 
grande circulação. 

Clique aqui, confira anúncio >>>

Fique de olho: gestante deverá ser afastada do trabalho presencial

No dia 12 de maio, entrou em vigor a lei federal 
Nº 14.151, que dispõe sobre o afastamento da 
empregada gestante das atividades de 
trabalho presencial, durante a pandemia. O Art. 
1º da lei diz que: “Durante a emergência de 
saúde pública de importância nacional 
decorrente do novo coronavírus, a empregada 
gestante deverá permanecer afastada das 
atividades de trabalho presencial, sem prejuízo 

de sua remuneração, e ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por 
meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.”

Clique aqui, leia na íntegra >>>

https://acadbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/05/acad-informativo-14-05-2021-anuncio-manifesto.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.151-de-12-de-maio-de-2021-319573910


  

   

 

  

 

 

Pacientes com câncer vão receber prescrição de exercício físico 

Essa semana, o Advanced Wellbeing Research 
Center (AWRC), centro de pesquisa da Sheffield 
Hallam University, na Inglaterra, lançou um 
programa, com base em novos estudos da 
universidade, para pacientes com câncer. 

Segundo Robert Copeland, diretor do AWRC: “os 
estudos sugerem que um programa de 
exercícios, mudanças na dieta e suporte

psicológico pode ajudar a reduzir efeitos colaterais e melhorar o tratamento. Ser mais 
ativo fisicamente após um diagnóstico de câncer está associado a menor risco de 
recorrência e a maior probabilidade de recuperação. A atividade física geralmente não é 
prescrita para pacientes em tratamento de câncer e queremos que isso mude.”

Veja outros Informativos

Acompanhe o progresso do setor fitness!

Dúvidas? Entre em contato:       
      (21) 96445-5939 
      atendimento@acadbrasil.com.br

Brasília: academias abertas até 22 horas 

www.acadbrasil.com.br

“Aqui em Brasília, as academias estão seguindo os 
protocolos, adotando o máximo de cuidados e os 
novos decretos começam a flexibilizar o 
funcionamento do setor: já podemos abrir até às 22 
horas. O governo local tem acatado nossas 
solicitações e percebido a importância das nossas 
atividades. Agora, precisamos mostrar à população 
que somos locais seguros e que a atividade física é 
fundamental para a saúde de todos”, disse 
Marcelo Machado, líder da ACAD Brasil na região.    

Marcelo Machado
Líder Regional ACAD Brasil - BS

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

