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Economize com a ACAD Brasil!

Eu quero!

Oferecemos
Atendimento Jurídico
Feito em parceria com o 
escritório da Drª Joana Doin

Associe-se e garante o Benefício!

Confira algumas das vantagens de se tornar Associado

A equipe jurídica da ACAD Brasil esclarece alguns 
pontos sobre o Decreto Estadual 47973/RJ, quanto 
ao uso obrigatório de máscara: (1) Municípios 
podem flexibilizar o uso de máscara, mas para tal 
precisam editar norma municipal. Até lá, vale o uso 
obrigatório previsto na Lei Estadual 8859/20; (2) Na 
capital do Rio, passa a valer o Decreto Municipal 
49769 (de 16/11/21) que flexibilizou o uso em 
academias que possam garantir a vacinação de 
todos os ocupantes. 

Recomendação: aguardar manifestação da Prefeitura do RJ, já que o Decreto Municipal 
49769 poderá ser revogado, por ter flexibilização mais abrangente. Para as academias nos 
demais municípios do Estado, recomendamos aguardar decreto municipal.

Rio de Janeiro flexibiliza uso de máscaras 

Em mais um evento de alta performance para 
credenciados da Metodologia GB, Gustavo Borges 
falou sobre estruturação e modelos de gestão 
aquática de unidades parceiras; soluções para os 
negócios; como melhorar a eficiência das piscinas, 
além da grande força de rede de filiados, onde a 
troca de experiências e informação é o diferencial. 

Ailton Mendes, presidente da ACAD Brasil, 
representou a Associação no encontro e, como cada 

um dos participantes, teve seu momento de fala, mostrando o que vem sendo feito também em 
sua academia. 

Metodologia Gustavo Borges reúne credenciados

https://acadbrasil.com.br/calculadora-acad-economia/
https://acadbrasil.com.br/product/associado-acad-brasil/
https://acadbrasil.com.br/
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Veja outros Informativos

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

PATROCINADORES:

De 17 a 20 de agosto, data que marca a retomada de eventos presenciais, o time da ACAD 
Brasil fará uma Assembleia para proprietários e gestores de academias, além de contar com 
um estande para receber seus associados e todos que quiserem se associar, dentro da 
23ª edição da IHRSA Fitness Brasil. 

“Sabemos que é um momento muito esperado pelo mercado e estamos ansiosos para 
compartilhar as novidades. O ano de 2022 promete muitos negócios e networking”, diz 
Gustavo Almeida, diretor executivo da Fitness Brasil.

ACAD marca presença na 23ª edição da IHRSA Fitness Brasil

Acesse e Confira!

https://www.fitnessbrasil.com.br/
https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil/
https://acadbrasil.com.br/

