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“A pandemia deixou os jovens mais 
sedentários. Estimulá-los a fazer atividades 
físicas que eles gostem é fundamental.” Esse é 
o recado da matéria publicada no dia 5 de
fevereiro, último sábado, no jornal O Estado de
São Paulo. Criar aulas e atividades especiais 
para atender ao público de 12 a 18 anos pode
ser uma boa aposta para as academias.

Oportunidade: adolescentes ficaram mais sedentários na pandemia

Para ler a íntegra da matéria, clique aqui

No dia 8 de fevereiro, o secretário de Esportes do 
Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues Ferreira, recebeu 
o presidente da ACAD Brasil, Ailton Mendes, e o diretor
de Marketing da Associação, Leonardo Cirino. O tema
central do encontro foi o projeto governamental Vida
Ativa, que poderá trazer benefícios para setor de fitness
e para toda a sociedade.

“Em breve, teremos novidades sobre essa iniciativa, 
mas já podemos adiantar que o programa Vida Ativa 
será uma oportunidade para academias e profissionais 
do fitness, em todo o Estado”, disse Ailton Mendes. 

ACAD Brasil se reúne com secretário de Esporte de São Paulo  

A Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou, 
esta semana, um projeto de lei que preserva 
academias em caso de fechamento de atividades 
econômicas durante crises sanitárias. Na prática, 
as academias não podem ser fechadas em 
situações de pandemia. Na justificativa, a 
vereadora Manu Vieira, autora do PL, sustenta que 
a medicina aponta a importância e os benefícios da 
prática de atividades físicas para melhora da 
função imunológica. 

“Mais uma vitória. A Associação se empenhou  
ativamente, dialogando com os vereadores, explicando a importância da aprovação deste 
PL para toda a sociedade”, disse Luciano Signori, líder da ACAD Brasil em Santa Catarina. 

Florianópolis aprova lei que impede fechamento de academias na pandemia
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Veja outros Informativos

Acompanhe
o setor fitness!
Fique por dentro das 
mais importantes 
novidades sobre o setor 
de fitness!
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