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É amanhã! A programação do Encontro ACAD Bahia está imperdível  

Pela primeira vez, desde o início da pandemia, o 
Amazonas tem um dia sem registro de morte por 
Covid-19 e a vacinação na capital, Manaus, está na faixa 
dos 23 anos. Essas boas notícias podem finalmente 
acelerar a flexibilização de funcionamento das 
academias na região. Taner Verçosa, líder da ACAD Brasil 
no Estado, tem feito forte movimentação para tentar 
flexibilizar os decretos que estão em vigência.

“Estamos trabalhando incansavelmente para
flexibilização das condições de operação das academias. Alguns pleitos como permissão para 
voltar com as aulas coletivas e para abrir também aos domingos estão sendo negociados com 
autoridades locais”, disse Verçosa.

Amazonas: líder da ACAD não mede esforços em prol da flexibilização  

/ formulario

09 de Julho - 14H
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
Rua Deputado Paulo Jackson, 869, Piatã. Salvador - BA

Mercado fitness
pós-vacinação

Ailton Mendes
Presidente ACAD Brasil. 

Importância do profissional
de Educação Física no
combate ao Covid-19

Rogério Moura
Presidente CREF 13/BA

Vamos no preparar para 
a verdadeira retomada?
2022 é logo ali e ele promete! 

Rafael Coelho
Líder Reg. ACAD Brasil - BA

ACAD BAHIA
ENCONTRO

Venha fazer parte desse 
debate sobre o futuro do setor!

Inscreva-se!
E V E N T O  G R A T U I T O

Não fique de fora! Amanhã, dia 9 de julho, a partir das 14 horas, os 
baianos têm um encontro marcado no ACAD Bahia, que vai reunir 

proprietários e gestores de academias de todo o Estado. Na programação 
deste que é o primeiro evento realizado pela Associação na região estão:

Apoio:

https://conteudo.acadbrasil.com.br/encontro-acad-bahia-jul-2021


  

   

 

  

 

 

Veja outros Informativos

Acompanhe o setor fitness!

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

www.acadbrasil.com.br

Mais uma vitória da ACAD Brasil: SP tem novas regras de funcionamento 

A tradicional Convenção e Feira Internacional Anual 
IHRSA – o maior evento do fitness mundial – será 
finalmente realizado. O evento presencial 
pós-pandemia tem data e local confirmados: de 13 a 
15 de outubro, em Dallas, nos Estados Unidos. Sob o 
título “O renascimento da indústria”, o evento vai 
reunir palestrantes, sessões educacionais, 
workshops, aulas de ginástica e muito mais. 

Clique aqui para Informações e inscrições 

IHRSA 2021: primeiro evento presencial pós-pandemia será em outubro 

Fique ligado! A partir de amanhã, dia 9 de julho, e até o dia 31, as academias poderão funcionar das 
6h às 23h, com 60% da ocupação em todo o Estado de São Paulo. Essa flexibilização com horário 
estendido e aumento da capacidade, é mais uma vitória da ACAD Brasil, que desde a publicação dos 
novos decretos tem se reunido com autoridades do governo de São Paulo. 

“Recebemos a notícia da secretária Patricia Ellen que fez questão de nos avisar que, mais uma vez, a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico atendeu as solicitações do setor. Somos muito 
gratos por termos mantido esse canal de diálogo com a equipe da Secretaria”, disse Ailton 
Mendes, presidente da ACAD Brasil.

https://hub.ihrsa.org/ihrsa-2021-request
https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil
https://acadbrasil.com.br/

