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Uma pesquisa realizada por um grupo de cientistas de 
vários países da Europa e publicada na revista 
científica Sports Medicine atesta que a prática de 
exercícios físicos pode potencializar a produção de 
anticorpos após a vacina. Por outro lado, o 
sedentarismo está associado à maior mortalidade por 
Covid-19. Uma pessoa que se exercita com frequência 
tem 50% mais chances de produzir mais anticorpos, 
após a imunização, do que um sedentário. A pesquisa 
mostra que é possível extrair o melhor resultado das 
vacinas se mantivermos o corpo em movimento. 

Exercício físico pode potencializar produção de anticorpos pós-vacina 

A essencialidade da atividade física acaba de ser 
reconhecida pela Assembleia legislativa da Paraíba. A 
aprovação do Projeto de Lei 2762 em instância 
estadual passa a valer nos 223 municípios do Estado. 

“Essa é uma grande conquista! As academias 
funcionando têm um grande impacto na cadeia 
produtiva do setor – profissionais de Educação Física, 

prestadores de serviço – além de todo o benefício para a população, já que somos espaços que 
promovem a saúde. Existem inúmeros estudos que mostram a importância da atividade física no 
enfrentamento à Covid-19”, diz Filipe Gaudêncio, líder da ACAD Brasil na Paraíba.    

Paraíba: Estado reconhece essencialidade das academias 

C O N Q U I S TA A C A D BRASILESSENCIAIS

A C A D E M I A S  S Ã O

O que os seus alunos têm a dizer sobre a sua academia? 

Que tal fazer uma pesquisa de satisfação e descobrir 
o que os seus clientes acham sobre os serviços 
oferecidos na sua academia? Com base na opinião 
deles é possível realizar mudanças positivas na 
entrega dos serviços prestados; direcionar seus 
esforços; entender onde a sua academia deve 
melhorar; conhecer os pontos fortes; fidelizar os 
alunos e conquistar novos; criar estratégias para 
alavancar as suas vendas. 

/ formulario 

Faça o download grátis do template da
PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Clique aqui para baixar!

https://conteudo.acadbrasil.com.br/pesquisa-de-satisfacao-para-sua-academia


  

   

 

  

 

 

Bahia: ACAD e CREF definem estratégias em prol do setor 

Ontem, dia 17 de junho, foi realizada uma reunião 
virtual para definir estratégias voltadas às 
academias e aos profissionais de Educação Física 
do Estado da Bahia. Estiveram presentes
Rogério Moura, presidente do CREF13/BA, e 
representando a ACAD Brasil o presidente, 
Ailton Mendes, o líder na região, Rafael Coelho e a 
gestora da Associação, Andrea Rodrigues.  

Veja outros Informativos

Acompanhe o setor fitness!

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

www.acadbrasil.com.br

No dia 14 de junho, foi aprovada em 2ª votação na 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Projeto de 
Lei 1071/20, de autoria do vereador Juliano Lopes, 
que torna as academias da capital como serviço 
essencial.

O PL já seguiu para o executivo e aguarda a sanção 
do prefeito Alexandre Kalil, que deverá ocorrer ainda 

esse mês. Desde já, a campanha #SANCIONAKALIL está nas redes sociais, envolvendo 
profissionais de Educação Física, gestores de academias e todos que fazem parte do mercado 
de fitness da região. Não fique de fora! 

Minas: lei de essencialidade aprovada em 2ª votação na capital 

C O N Q U I S TA A C A D BRASILESSENCIAIS
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https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil/
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