
A edição 95 da Revista ACAD Brasil traz tudo sobre o poder 
das academias como aliadas contra os efeitos do isolamento 
e um Especial sobre a luta da Associação no Congresso para o 
reconhecimento da essencialidade do setor nacional de fi tness. 
Na coluna Academia Legal, os aspectos jurídicos referentes ao 
“Passaporte de vacinação”. E ainda: dica de oportunidade para 
as academias, atividade física depois dos 55 anos e Páginas 
Azuis com Jacqueline Rizzolli, médica e diretora da ABESO. 

Clique aqui para ler tudo isso e muito mais!  

Revista ACAD: a edição 95 já está no ar 

“Qual é o sentido de exigir o certifi cado apenas de setores que, 
juntos, representam menos de 10% da população do Rio?” Essa 
declaração faz parte do artigo assinado pelo presidente da 
ACAD Brasil, Ailton Mendes, publicado na quarta-feira, dia 22 
de setembro, no jornal O Globo. Trata-se da posição ofi cial e 
pública da Associação, que continua trabalhando em relação ao 
passaporte da vacina no município do Rio de Janeiro. 

Vamos divulgar para o todo mercado.

Esta semana, o representante da ACAD Brasil em Santa Catarina, 
Luciano Signori, se reuniu com autoridades dos maiores 
municípios da região continental de Florianópolis, entre as 
quais o prefeito de Biguaçu, Salmir da Silva, o vice-prefeito, 
Alexandre Martins de Souza, a secretária de Saúde de São José, 
Sinara Regina Simioni, a secretária adjunta, Fabrícia Martins, e 
Secretário adjunto de Saúde de Palhoça, Vitor Dias. “Temos feito 
rodadas de conversas com prefeitos, secretários e vereadores 
com a intenção de garantir que o passaporte de vacinação 

Santa Catarina: ACAD conversa com autoridades  

ACAD publica artigo no O Globo sobre Passaporte de Vacinação 

não seja mais uma barreira para o acesso às academias. Todos têm entendido nossa posição e, por 
enquanto, essa medida não será adotada.”   

Em novembro, Signori vai se reunir com cerca de 100 empresários de academias de Blumenau, para 
falar da questão do passaporte no município e mostrar, mais uma vez, a importância da união do 
fi tness nacional.

Luciano Signori e Salmir da Silva

https://acadbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/09/edicao-95.pdf


A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal 
de Salvador aprovou um Projeto de Lei, de autoria do vereador 
Alexandre Aleluia, que proíbe a criação de um “passaporte 
sanitário” para a entrada em estabelecimentos do município.

“É um passo importante para assegurar a nossa liberdade e 
sugiro que o mesmo seja proposto em outras cidades”, 
disse Aleluia. 

Na quarta-feira, dia 22 de setembro, o Ministro do 
Esporte do Reino Unido, Nigel Huddleston, juntou-se 
aos frequentadores de academias para dar início ao Dia 
Nacional do Fitness, que todos os anos promove centenas 
de atividades gratuitas. O tema do evento deste ano é “O 
fi tness nos une”, mostrando as formas como a atividade 
física aproxima as pessoas, não importando a idade, 
habilidade ou formação. Esta é uma das estratégias do 
governo para incentivar a prática de atividade física.  

Reino Unido: Dia Nacional do Fitness 

Salvador: CCJ aprova PL que proíbe criação de “passaporte”

“Devemos aproveitar este momento para fazer com que nossa nação se mova mais e queremos 
ter certeza de que mais pessoas possam experimentar os benefícios de ser mais ativo em suas 
vidas diárias. Todos nós sabemos o quão importante é o condicionamento físico para o nosso 
bem-estar físico e mental”, disse Nigel Huddleston.
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