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Diversos municípios vêm estabelecendo, por 
decreto, a exigência de comprovação de 
vacinação para a frequência a locais e 
estabelecimentos de uso coletivo. A ACAD é 
favorável à exigência, contudo, não faz sentido 
restringir a medida às academias, cinemas e 
teatros e liberar baladas, bares, restaurantes, 
shopping centers, supermercados e outros 
estabelecimentos que, ao longo dos últimos 
meses, mostraram ser locais de aglomeração de 
pessoas, muitas vezes sem o uso de máscara.

Cientistas e pesquisadores da Covid-19 afirmam que é preciso que pelo menos 70% da 
população esteja totalmente vacinada para que a imunização produza efeitos coletivos. Do 
que adianta cobrar o comprovante de menos 10% da população? Se apenas setores onde a 
fiscalização é mais fácil de ser realizada forem obrigados a exigir o passaporte, vamos 
assistir uma medida midiática que passará uma falsa sensação de cuidado, sem resolver o 
problema.

ACAD Brasil se posiciona sobre Passaportes de Vacinação 

Passaporte de Vacina

Vacinado

COVID-19

A diretoria da ACAD Brasil se reuniu, em 
Brasília, com as chefes de gabinete dos 
senadores da República, Romário Faria e 
Carlos Portinho, que representam o Estado do 
Rio de Janeiro. Na pauta, a posição da 
Associação diante das novas regras exigidas 
pelo “Passaporte de vacinação”. Foi entregue 
material com argumentação e posicionamento 
da Associação frente à medida.  

Diretoria da Associação se reúne com chefes de gabinete no Senado 

Senador Romário Faria Senador Carlos Portinho

O presidente da ACAD Brasil, Ailton Mendes, e 
o presidente do CREF7-DF, Patrick Aguiar, se 
reuniram com o deputado federal Efraim 
Morais Filho, autor do Projeto de Lei 2541/21, 
que prorroga de dezembro de 2021 para 
dezembro de 2026 a desoneração da folha de 
pagamentos para 17 setores da economia. 

“Nosso objetivo é incluir as academias na lista 
de setores que poderão desfrutar do benefício. 

Como o PL já está na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o próximo passo 
é conversar com o relator do PL, na tentativa de incluir as academias”, disse Ailton Mendes.

ACAD busca incluir academias em benefício de desoneração da folha
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Veja outros Informativos

Acompanhe o setor fitness!

PATROCINADORES:

Não perca a oportunidade de se associar às 
mais relevantes notícias sobre a indústria do 
fitness. Informações sobre espaço publicitário:
Clique aqui, fale conosco:       (21) 96445-5939 

Sua marca no 
Informativo
ACAD Brasil!

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

Ontem, dia 16 de setembro, a ACAD realizou uma 
reunião virtual para definir estratégias que vão 
fortalecer ainda mais a Associação. Um dos 
objetivos é identificar líderes regionais em todos 
os estados brasileiros, aumentando assim a 
representatividade nacional, com vistas a ampliar 
a atuação das lideranças que tanto têm 
contribuído para que a ACAD possa defender e 
apoiar seus associados em cada canto deste país. 

“Esse é um ponto crucial para a construção e fortalecimento do nosso projeto nacional do 
fitness, cobrindo 100% do Brasil. se você é empresário, gestor e profissional do setor e ainda 
não faz parte desse movimento, venha se juntar à essa Associação e contribuir para o 
desenvolvimento do setor, com ganhos inegáveis para o seu negócio”, disse Ailton Mendes.   

Lideranças do fitness em todo o país

De 9 a 12 de novembro será realizado o IHRSA 
Fitness Brasil 2021: Tudo novo, de novo. O evento 
será 100% virtual, em função da pandemia, e 
contará com cursos, palestras, workshops, sessões 
interativas, exposição de equipamentos e 
lançamento de produtos. Serão abordados 
assuntos voltados para gestão dos negócios; novas 
oportunidades de mercado; vendas; marketing; 
finanças; além dos pilares fundamentais como 
fitness; esportes; bem-estar; lazer e saúde.

Para saber mais sobre o evento e fazer a inscrição, clique aqui.

IHRSA Fitness Brasil 2021: evento 100% virtual será em novembro

https://www.sympla.com.br/ihrsa-fitness-brasil---edicao-virtual-2021__1299528
https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521964455939
https://acadbrasil.com.br/
https://acadbrasil.com.br/

