18 de Março de 2022

INF OR MA TI V O

Estado SP decreta ﬁm do uso obrigatório de máscara em locais fechados
Em decreto publicado na edição extraordinária do
Diário Oﬁcial desta quinta-feira, não é mais
obrigatório o uso de máscara em locais fechados em
todo estado de São Paulo. A exceção é em
transporte público (metrô, ônibus e trens) e em
locais destinados à prestação de serviços de saúde,
como hospitais e postos de saúde.
Ricardo Nunes e João Doria
Lore

O uso agora torna-se opcional em ambientes como
escritórios, comércios, salas de aula e academias.
As prefeituras têm autonomia para determinar regras relacionadas à pandemia, mas o prefeito da
capital, Ricardo Nunes, disse que vai acompanhar a decisão do estado de forma integral.

POA deve liberar uso de máscara ainda hoje

Sebastião Melo

O prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre,
anunciou que vai assinar hoje, dia 18 de março, o
decreto liberando o uso de máscaras no município.
O governo do Rio Grande do Sul ainda não
conﬁrmou quando seguirá a medida para todo o
estado.

Governo de Pernambuco reconhece essencialidade das academias
O Decreto nº 52.455 publicado nesta quinta-feira,
17 de março, passa a considerar essencial o
serviço de proﬁssionais de Educação Física e os
locais de prática como como academias, clubes de
ginástica, natação, estúdios de pilates, escolas de
esportes e aﬁns. A regra vale em todo estado
pernambucano.
Paulo Câmara

“Essa é mais uma vitória!
Sou grato
a todos que
/ form
ulario
lutaram conosco. O deputado Felipe Carreras,
Leonardo Pereira da ACAD Brasil, Paulo Silveira do Sindicato das Academias, o secretário
Executivo de Esportes Diego Peréz, proﬁssionais de Educação Física e imprensa. Agradeço ao
governador Paulo Câmara pela sensibilidade”, disse o presidente do CREF12/PE, Lúcio Beltrão.

Representantes da indústria do ﬁtness falam o que esperam para 2022
“2022 será um divisor de águas. Sentimos um aquecimento progressivo
durante este primeiro trimestre, com cotações e fechamentos. Acreditamos
numa demanda reprimida, que aos poucos vai se liberando e dando segurança
aos investimentos. Portanto, estamos com mercadorias em estoque e em
trânsito para atender a retomada. De maneira geral, estamos otimistas.”
Luis Henrique Rodrigues, diretor comercial da Wellness
“Estamos bem otimistas. Temos uma demanda reprimida e um público mais
consciente da atividade física como prevenção e fortalecimento do sistema
imunológico. Acreditamos muito que o segmento de ﬁtness/wellness é o
melhor do mundo. Segundo o último Global Report da IHRSA, os EUA têm 41.2
mil academias e 64.2 milhões de clientes ativos. No Brasil, 2º maior mercado
em número de academias (30 mil), temos apenas 10.3 milhões de clientes
ativos. Uma curva de oportunidade de 6X.”
Tibério Lemes, diretor de Marketing Pacto Soluções

“Espero para 2022 um ano de resgate dos negócios,
recuperação das operações e clientes conscientizados que
a atividade física é sinônimo de saúde e vida.”
Joana Doin, do escritório Doin Mancuso Advogados
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