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Rio de Janeiro: novo decreto mantém conquista ACAD para coletivas 

A partir de hoje, 28 de maio, começam a valer no município do 
Rio de Janeiro as medidas do decreto nº 48912 para o 
funcionamento de atividades econômicas e a permanência de 
pessoas nas áreas públicas. A nova normativa traz parágrafo 
específico sobre academias: Art. 3º Nas academias de ginástica, 
piscinas, centros de treinamento e condicionamento físico ficam 
permitidas as aulas em grupos, com a ocupação dos ambientes 
limitada a um indivíduo a cada quatro metros quadrados.

“Essa é uma boa notícia, pois atende à solicitação feita por nós da Associação e pelo 
CREF1 para que as aulas coletivas possam ser realizadas. Em muitos municípios essa 
prática ainda está suspensa. Assim, consideramos que o decreto, dentro do possível, é 
positivo para as academias”, diz Marcelo Ferreira, líder da ACAD Brasil no Rio de Janeiro. 

Força do setor: ACAD e CREFs se reúnem para traçar estratégias

Hoje, o presidente da ACAD Brasil, Ailton Mendes, 
esteve reunido com os presidentes de seis 
Conselhos Regionais de Educação Física: Irineu 
Wolney Furtado, de Santa Catarina, Antonio 
Eduardo Branco, do Paraná, José Edgar Meurer 
do Rio Grande do Sul, Rogerio Moura da Bahia, 
Lúcio Francisco Antunes Beltrão Neto de 
Pernambuco e Nelson Leme de São Paulo. 

O encontro foi para discutir estratégias de atuação das entidades para apoiar as 
academias e os profissionais de Educação Física, em todas essas regiões, para 
fortalecer o setor. As primeiras ideias para o fomento das ações já foram pensadas e em 
breve as novidades serão divulgadas!

 ACAD e CREFs juntos pelo setor

Salvador: Câmara aprova PL que reconhece atividade física como essencial

“Esse é um grande passo para que tenhamos nossa atividade reconhecida. Nosso movimento 
no município foi muito importante para engajar os vereadores, que entenderam a causa, 
entendendo a importância das academias para a saúde da população, num processo que foi 
tramitado e recebeu a devida importância, inclusive do presidente da Câmara. O próximo 
passo é ter a sanção do prefeito”, disse Rafael Coelho, líder da ACAD Brasil na Bahia. 

Na quarta-feira, dia 26, a Câmara de Salvador 
aprovou o projeto de lei nº 05/21, que reconhece a 
prática da atividade física e do exercício físico como 
essenciais à saúde da população do município. A 
matéria foi apresentada pelo vereador Maurício 
Trindade (MDB), com autoria compartilhada com 
Augusto Vasconcelos (PCdoB), Cris Correia (PSDB) e 
Marcelo Maia (PMN). A matéria segue para sanção 
do prefeito Bruno Reis (DEM).



 

Florianópolis: presidente da Câmara recebe comitiva da ACAD 

Ontem, 27 de maio, o presidente da Câmara dos 
Vereadores de Florianópolis, Roberto Katumi Oda, 
recebeu uma comitiva liderada pelo empresário 
Luciano Signori, representante da ACAD Brasil 
em Santa Catarina. Também estiveram presentes 
à reunião o conselheiro do CREF-SC, Luiz 
Claudio, e a empresária Maria das Graça dos 
Santos, da academia Corpo e Ação.

“Esse encontro foi para tratar da tramitação do projeto de lei que reconhece a 
essencialidade das atividades das academias e dos profissionais de Educação Física, na 
capital. Fomos recebidos pelo presidente da casa, que se mostrou disposto a votar a lei 
ainda no primeiro semestre”, disse Signori. 

São Paulo: Secretária de Desenvolvimento Econômico agradece apoio 

Na coletiva oficial do governo do Estado, 
realizada na última quarta-feira, a Secretária de 
Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen falou 
sobre testagem em massa, protocolos de 
biossegurança e retomada de atividades 
econômicas, e fez um agradecimento às 
associações que estão cumprindo as regras e 
sendo parceiras nessa nova fase, entre as quais a 
ACAD Brasil. 

Distrito Federal: academia pode funcionar por mais duas horas  

Um novo decreto, publicado no dia 24 de maio pelo governador 
do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, determina ampliação do 
horário de funcionamento das academias da região, que passa 
a ser das 6 às 23 horas. A medida já está em vigor e estende em 
uma hora o tempo diário de operação das academias.  

“Esperamos que com a nova medida todos os empresários de 
academias possam ter os seus negócios um pouco mais 
normalizados. Ainda temos muito o que fazer para vencer esse 

momento. Esse é só mais um passo”, disse Marcelo Machado, líder da ACAD Brasil na região.  

Curitiba: academias não poderão funcionar a partir de amanhã 

Às 15h de hoje, um novo decreto (nº Decreto 940/2021) 
passou a valer em Curitiba, impedindo o funcionamento das 
academias que estarão fechadas a partir de amanhã e até o 
dia 9 de junho. O município está novamente na bandeira 
vermelha. 

“Estivemos ontem em conversas com secretários da prefeitura 
e vereadores, ponderando a rigidez das medidas uma vez que 
o setor de academias pode contribuir e muito no combate a

pandemia, pois mantem as pessoas mais saudáveis. Mas, infelizmente, foi criado um 
cenário de pânico porque Curitiba apresenta hoje os piores índices de transmissão do país. 
Vamos manter os esforços para mudar esse cenário”, disse Renato Ramalho, líder da ACAD 
Brasil no Paraná. 
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