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I NFO RMA TIV O

Fim da obrigatoriedade do uso de máscara já acontece em várias regiões
Com mais de 73% de pessoas totalmente vacinas e
com o contágio por Covid-19 em queda, Estados
decretam ﬁm da obrigatoriedade do uso de
máscaras em estabelecimentos, mas prefeituras
podem estabelecer normas municipais próprias.
O movimento iniciado pelo Rio de Janeiro,
no dia 7, já tem outros adeptos: Distrito Federal
(decreto publicado 10/03), Rio Grande do Norte
(decreto previsto para 16 de março), Mato Grosso,
Lore
Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. São Paulo,
por enquanto, só liberou o não uso em locais abertos, enquanto Porto Alegre tem decreto
previsto para hoje, também em espaços abertos.
Em Santa Catarina, O deputado estadual Rodrigo Alba apresentou o PL 0027.1/2022 que dispõe
sobre a desobrigação de uso de máscaras em academias. As máscaras em áreas abertas já
foram dispensadas, agora medida se estenderá a ambientes fechados e a previsão é que o
decreto seja publicado amanhã, dia 12 de março, já valendo para o mesmo dia.

Reforma Tributária: PEC 110 precisa ser revista ou rejeitada
A diretoria da ACAD Brasil está atenta e se
movimentando quanto a PEC 110, que prevê
modelo de alíquota única de IBS, o que vai gerar
um pesado aumento de carga tributária sobre os
serviços, algo em torno 25% e 30%. A PEC 110
deve ser revista: é preciso inserir uma simples e
viável garantia na CF que impeça a transferência
de carga dos bens para os serviços ao
consumidor.
É importante que cada um dos empresários e gestores do ﬁtness, em todo país, divulgue
em seus grupos e, também, converse com deputados e senadores sobre esse tema!
Clique aqui para saber mais e divulgue!

SP: 112 anos da Escola de Educação Física da Polícia Militar

Vagner, Almir Mendes, Ailton Mendes,
Nelson Leme e Rialdo Tavares,

ACAD Brasil participa/das
comemorações
form
ulario de
112 anos da Escola de Educação Física da Polícia
Militar de São Paulo, em evento promovido no
dia 8 de março. A solenidade contou com a
presença de dois representantes da Associação,
Ailton Mendes e Almir Mendes, e reuniu
autoridades e membros do CREF-4/SP.

Lançamento da pesquisa Panorama Setorial Fitness Brasil
No dia 15 de março, será lançado o Panorama Setorial
Fitness Brasil, uma pesquisa sobre o mercado, feita
em parceria com a EY e a Armatore e com o apoio da
ACAD Brasil. A pesquisa traz dados do segmento
ﬁtness brasileiro, de todos os setores e atores, além de
informações sobre tendências e oportunidades, como
entender as novas necessidades e o novo perﬁl do
público de saúde e bem-estar. Uma ferramenta para
colaborar com diretrizes estratégicas para os negócios
de ﬁtness.
Clique aqui e saiba mais!
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