
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

MOÇÃO N° 017 /2020 

Egrégio plenário, 

Considerando que as academias só po a crão retom r as vidades, com restrições, 
na penúltima fase (Fase 4, verde) do Plano S ada econômica do governo 
estadual. 

Considerando que as demais comorbi • sso • iadas ao isolamento social serão 
minimizadas pela prática de atividade fisica monitorad por profissionais de Educação 
Física habilitados e licenciados, num ambiente totalmente seguro a prática que as 
academias propiciam. Admitindo-se que o ambiente residencial não propicia a prática 
correta e regular dos exercícios. 

Considerando que empresários do ramo de academias de esportes de todas as 
modalidades da cidade de Mogi das Cruzes se uniram para formalizar um novo protocolo 
de higiene no atendimento aos alunos neste período de pandemia de Covid-1 9, instituído 
como Protocolo de Ações das Academias para Segurança e Saúde no Combate ao Covid-
19. 

Considerando que o referido protocolo foi elaborado com base em critérios 
técnicos e científicos, com a chancela do Conselho Regional de Educação Física - Cref, 
Acad Brasil (Associação Brasileira de Academias), federações e confederações de lutas 
e artes marciais. 

Considerando que os índices demonstram melhoria na situação do Alto Tietê na 
ocupação dos leitos de UTI, na variação de casos confirmados, de internações e de óbitos, 
além do aumento de novos leitos de UT1. 

Considerando que Mogi das Cruzes é a cidade com melhor desempenho nos 
índices citados acima, e apresenta condições favoráveis para avançar à fase amarela do 
Plano São Paulo. 

Assim, diante de todo o exposto, é que: 

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes apresenta Moção de Apelo ao 
Excelentíssimo Senhor Governador João Dona, solicitando que as academias de Mogi 
das Cruzes passem a constar na fase 3 (amarela) do Plano São Paulo de retomada 
econômica, diante do Protocolo de Ações das Academias para Segurança e Saúde no 

ii_?........ Combate ao Covid-19, apresentado pela Associação das Academias de Mogi das Cruzes, 
com a ch a4as entidades representativas do se nto, como Conselho Region d 

/ / 



nho de 2020. 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Educação Física - CREF/SP, ACAD Brasil - Associação Brasileira de Academias, 
federações e confederações de lutas e artes marciais. 

Solicito que seja dada ciência do deliberado ao Senhor Rodrigo Garcia, Excelentíssimo 
vice-governador do Estado de São Paulo; ao Excelentíssimo Senhor Adriano Leite, 
Presidente do Condemat; ao Excelentíssimo Senhor Marcus Vinícius de Almeida e Melo, 
Prefeito de Mogi das Cruzes; aos Senhores Deputados Estaduais, André do Prado, 
Estevam Gaivão de Oliveira, Marcos Damásio, aos Senhores Deputados Federais Marco 
Bertaiolli, Marcio Alvino, Katia Sastre e Geninho Zuliani, ao Senhor Nelson Leme da 
Silva Júnior, presidente do CREF/SP; ao Senhor Gustav. .rges, presidente da ACAD 
Brasil. 
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PROJETO ACADEMIA SEGURA 

Mogi das Cruzes 23 de junho de 2020. 

Para constar, este Projeto foi elaborado por 82 empresários da área de academias de 

Mogi das Cruzes, as quais empregam somadas aproximadamente1.800 trabalhadores 

diretamente e pelo menos mais 590 indiretamente e respondem pelo sustento de 

aproximadamente 9.500 Mogianos. 

Este Projeto visa "Oferecer Segurança" a todos os clientes das academias que fazem 

parte deste grupo e que se encontram no Município de Mogi das Cruzes. Visa também 

respeitar todos os protocolos e condutas exigidos pelo Ministério da Saúde e os Órgãos de 

Saúde de nossa cidade. E por fim, visa elevar o nome da marca "ACADEMIA" para um 

patamar de confiabilidade em nossa sociedade Mogiana, mostrando ser esta área de Fitness 

segura e principalmente benéfica a todos os clientes que nelas são atendidos. 

O projeto foi iniciado com a pretensão de unirmos forças e expressarmos nossas 

ideias, dificuldades e necessidades, bem como nossas realidades financeiras e emocionais. 

Tudo isso no sentido de sobrevivermos a esta crise mundial que afeta a todos os 

empresários e suas famílias. 

Dessa união surgiu a necessidade de elaborarmos um PROCOLOCO DE AÇÕES que 

"nos tornem aptos a prestar um serviço" não só de qualidade mais também de validade 

perante os órgãos responsáveis por controlar a disseminação do COVID-19 em Mogi das 

Cruzes. 

Certos de que os Serviços Prestados por nossas empresas impactam de forma 

positiva e decisiva sobre a resistência Imunológica de todos os nossos clientes (benefícios 

fisiológicos), e também nos aspectos psicológicos e comportamentais, imprescindíveis a 

sobrevivência nos dias atuais. Pedimos encarecidamente que avaliem nosso protocolo de 

forma urgente e nos auxiliem não apenas na formatação e aprovação do mesmo, mas 

também na divulgação de nossos serviços e empresas como sendo um caminho e um local 

seguro para os cidadãos de nossa querida cidade. 

Temos muito a contribuir e desejamos mais do que nunca fazê-lo, neste momento de 

grande dificuldade e medo que vivemos. Nosso desejo, nossa segurança e principalmente 



nossa certeza baseiam-se em vários estudos (vide ANEXO), que mostram com dados de anos 

de pesquisa nestas áreas os benefícios da pratica de exercícios físicos bem orientados e 

controlados por profissionais de Educação Física. 

Certos de sua atenção, compreensão e empatia com nossas empresas e as vidas de 

que delas dependem, para uma vida digna e saudável. 

Somos Gratos! 



CARTA AO GOVERNADOR 

Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, João Agripino da Costa Dona Junior. 

Prezado Senhor: 

A união de Empresários do ramo de Academias' de esportes de todas as modalidades da 

"Cidade de Mogi das Cruzes" que compõe o CONDEMAT, vem por meio desta solicitar uma 

revisão a sua situação no tocante as fases de retomada do SEGMENTO de ACADEMIAS por 

meio do Termo de Responsabilidade ao Novo Protocolo de Higiene no Atendimento em 

estabelecimentos. 

O Termo de Responsabilidade do Proprietário' e Termo de Responsabilidade do Cliente' 

determinará o compromisso dos empresários e seus clientes em manter as normas dispostas 

nos mesmos, contribuindo assim para a segurança dos usuários de Academias e também 

uma possívelcomplementação as exigências que o Órgão Regulamentador Sanitário propõe 

ao setor. Assegurando não só para a NÃO DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, como muitas outras 

possíveis doenças. 

O PROTOCOLO DE AÇÕES das academias para segurança em saúde e combate ao Covid-

194trás itens criteriosos ao enfrentamento do Covid-19 ; 

- Que colaborando para que as necessidades de cuidados técnicos e moderações sejam 

redobradas, visto que a imposição de troces das máscaras no mínimo duas vezesno 

momento da realização dos exercícios de força e aerobicos, reduzindo o índice de saturação 

das mesmas e garantindo maior segurança ao aluno. 

- Que haverá o comprometimento de renovação do ar sete vezes por hora em ambientes 

mantidos com ar-condicionado, seguindo a NBR 16401, em seu nível 2, admitindo que tal 

norma foi calculada com base de uma pessoa a cada 2,5 rn2, nosso protocolo determina que 

teremos ocupação de uma pessoa a cada 16 m' . Garantindo com margem de segurança 

ainda maior que, mesmo diante do período de Inverno, será respeitada a qualidade do ar 

ambiente, necessário para evitar emissão de contaminantes significativos. Em espaços em 

que não há utilização do ar-condicionado serão mantidas abertas portas e janelas para a 

troca contínua do ar. 

- Que o controle de acesso aos locais de treinamentos serão monitorados, respeitando a 

ocupação máxima de 40% do limite de ocupação estabelecido pelas normas legais. Visto que 

as academias como são prestadoras de serviço, tem todos os clientes cadastrados em suas 

plataformas de atendimento, tornando a ação de limitar acessos mais seguros e efetivos. 



Determinando assim que ambientes que tem maior controle de acesso terão maior 

efetividade no controle e IMPEDINDO AGLOMERAÇÕES. 

- Que as academias contam com Educadores Físicos capacitados a orientar não só as práticas 

físicas, mas também comportamentais, podendo ser exemplos positivos, nas práticas de 

higiene pessoal, quanto em relação ás manutenções de limpeza de equipamentos e 

acessórios utilizados,e também as orientações sobre a importância do distanciamento 

seguro entre os alunos para contenção do Covid-19. Para tanto todos os colaboradores serão 

obrigados a assistir ao treinamento disponibilizado pela "Prefeitura de Mogi das Cruzes 

chamado COVID-19 — Cuidados e Prevenção da Doença". Muitos estudos determinam 

que a escolha e manutenção da atividade física em determinados locais se dão pela empatia 

ao Profissional de Educação Física, sendo o mesmo referência ao aluno/cliente. 

- Que estudos indicam que a escolha pelo local de treinamento se dá pela distância da 

residência ou trabalhos. Especialistas determinam que a adesão a academias próximas aos 

locais citados,leva a menor índices de desistência ao treinamento, consequentemente em 

momentos críticos em que nos encontramos, a utilização das academias não afetará 

significativamente o transporte público, não havendo assim risco de contaminação pela 

utilização dos mesmos. 

-Que as demais comorbidades associadas ao isolamento social serão minimizadas pela 

prática de atividade física monitorada por profissionais de Educação Física habilitados e 

licenciados, num ambiente totalmente seguro prática que as NOVAS ACADEMIAS 

propiciam. Admitindo-se que o ambiente residenci I não propicia a prática correta e regular 

dos exercícios. 

Referências 

1- Lista de Proprietários de Academia da cidade de Mogi das Cruzes e seus respectivos 

CNPJ; 

2- Termo de Responsabilidade do Proprietário; 

3- Termo de Responsabilidade do Cliente; 

4- Protocolo de Higiene para Academias; 

5- COSTA A. P; GONÇALVEZ E.J.V; RODRIGUES A. R; BARROS VILAS BOAS L. H. Valores 

pessoais de clientes de serviços de fitness. 

6- https://scholar.google.com.brischolar?hl=pt 

BR&as_sdt=0%2C5&qres+pessoais+de+clientes+de+servi%C3%A7os+de+fitness.&btnG 



PROTOCOLO DE AÇÕES DAS ACADEMIAS PARA SEGURANÇA E SAÚDE NO COMBATE 

AO COVID-19 

Das ações obrigatórias referentes as academias: 

Do Acesso 

1- As academias deverão realizar prévio agenciamento de seu atendimento, respeitando o 

acesso de 1 (um) cliente a cada 16 m2. 

2-0 tempo de treinamento será limitado à 1 (uma) hora por dia. 

3- Os pisos devem ser demarcados com Setas de indicação de circulação unidirecionais e 

distanciamento de 2 metros entre os mesmo. 

4- Na entrada da academia será disponibilizado um tapete sanitizante ou similar embebido 

em produtos eficazes na eliminação do COVID-19, recomendados pela Anvisa, exemplo : 

Água sanitária com diluição de 1 copo (250 ml) de água sanitária para 1L de água ou 1 copo 

(200 ml) de alvejante para 1L de água. 

5-A academia deve dispor de Termômetro digital a distância, na qual um funcionário deverá 

medir a temperatura de todos os entrantes. Caso seja apontada uma temperatura superior a 

37,8°C, o cliente, colaborador ou terceirizado devem ser orientados a retornar as suas casas, 

não tendo a autorização de entrada ao estabelecimento. 

6-No caso de uso de leitor digital para entrada da academia, será disponibilizado um 

recipiente de álcool em gel a 70% ao lado da catraca. Além disso, o cliente terá a opção de 

acessar à academia comunicando à recepcionista seu número de matricula ou CPF, bem 

como seu horário de agendamento prévio para confirmação de horário, para que não precise 

tocar o leito digital. 

Do uso obrigatório de EPIS 

7-É obrigatório o uso de máscara por toda equipe de atendimento, bem como personais e 

terceirizados; 

8-É obrigatório o uso de máscara por todos os alunos e também trazer uma máscara reserva 

para a troca imediata após treinamentos aeróbicos, evitando-se assim a saturação das 

máscaras no momento em que estejam molhadas, bem como trazer toalha e garrafa de 

água. 



Das disposições físicas dos equipamentos e setores de uso coletivo 

9-0s acessos ao interior da academia e os corredores estarão dentro das normas de 

circulação e distanciamento de no mínimo 1,5metros. Todos os acessos deverão ter setas 

indicadoras de Circulação Unidirecional. As academias que tiverem corredores ou acesso a 

vestiários que não permitam a passagem de 2 clientes ao mesmo tempo com distância 

preconizada, bem como o acesso de entrada ao estabelecimento, deverão controlar o acesso 

permitindo apenas a passagem de um cliente de cada vez. 

10- Serão somente disponibilizados bebedouros com acionamento de torneira, sendo 

inutilizados os de acionamento por pressão ou podendo ser desligados, sendo recomendado 

que o cliente traga sua garrafa cheia, afim de evitar contato com o bebedouro. 

11- Os Vestiários serão adaptados para receber um número de clientes mantendo-se a 

distância mínima de 1,5 metros entre os clientes. Para tanto marcações deverão ser feitas 

com fitas ou outro tipo de sinalização para que os clientes saibam onde devem ficar 

enquanto se trocam para iniciar ou ao término de seu treinamento. 

12- Todas as áreas da academia que não puderem ou não forem ser utilizadas (sala de lutas 

ou ginástica), deverão ter seu acesso fechado com fechaduras nas portas ou faixas 

demarcatórias que mostre ao cliente seu limite de acesso. 

OBS: Caso o empresário utilize as salas citadas acima como locais de treinamento individual, 

como a colocação de um aparelho de musculação ou similar para aumentar a sua taxa le 

ocupação as ações acima citadas neste parágrafo, serão desconsideradas. 

13- Todos os equipamentos Cardiovasculares deverão estar a uma distância mínima de três 

(3) metros, o que permitirá aos clientes ficar pelo menos a mesma distancia entre eles. Essa 

distância deve ser respeitada com relação ao cliente que esta atrás em uma posição 

diagonal. Com esta distribuição dos equipamentos a taxa de OCUPAÇÃO MÁXIMA não 

superará a 50% nestes equipamentos por academia. O que parece improvável visto que a 

taxa de ocupação das cidades já liberadas não está ultrapassando a 30% dos clientes ativos. 

14- Na área de pesos livres deverão ser colocadas faixas no solo delimitando o espaço para o 

cliente, e o mantendo 4 metros de distância de outro cliente durante o treinamento. 

15- O uso dos armários será limitado a 50% da capacidade, sendo sua inutilização feita entre 

os mesmos, garantindo maior distância entre os usuários, bem como também será 

recomendado a "não utilização dos mesmos". 

Das ações para os cuidados com a higiene 

16- Todos colaboradores serão obrigados a assistir ao treinamento disponibilizado pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes chamado "COVID-19 — Cuidados e Prevenção da Doença". 

17- A academia disponibilizará kits de limpeza contento recipientes com álcool gel ou spray, 

suporte de papel, para higienização de equipamentos e acessórios, bem como lixeiras com 

pedal para descarte correto dos papeis. 



18-A academia deve manter um profissional de limpeza para constante desinfecção de seus 

ambientes. 

19- Os clientes serão constantemente orientados pelos profissionais de Educação Físicaa 

utilizar equipamentos ou bancos que os mantenham a pelo menos 2 metros de distancia de 

outro cliente. E caso isso ocorra é de responsabilidade do Profissional solucionar este 

problema propondo alterações na ordem dos exercícios ou a substituição por outro exercício 

para o mesmo objetivo. 

20- A academia interromperá seu atendimento por duas vezes num "tempo mínimo de 30 

minutos", este procedimento permite a todos os colaboradores realizarem uma higienização 

mais profunda das áreas de circulação e de contato dos clientes. 

Da qualidade e manutenção do ar 

21- Academias que disponibilizam ar condicionado deverão realizar a renovação do ar 7 

vezes por hora, seguindo a recomendação da NBR 16401, que determina a manutenção 

correta dos equipamentos e garantem a qualidade do ar ambiente, necessário para evitar 

emissão de contaminantes significativos. Em estabelecimentos que não utilizam ao ar 

condicionado deverão manter todasportas e janelas abertas para troca continuada do ar. 

Do uso da piscina 

22-Será disponibilizado Álcool a 70% na entrada da Piscina. 

23- Deverá ser garantida a qualidade da água nas piscinas, seguindo os critérios 

estabelecidos de cloração, filtração e controle do ph, tornando o ambiente da piscina seguro. 

23- O lava-pés deverá ser preenchido com água e cloro, conforme recomendação da 
Vigilância Sanitária. 

24-A higienização de bordas, bancos, balizas, escadas, bem como todos os materiais 

utilizados,serão realizadas após cada aula. 

25 - Todos os colaboradores devem usar máscara nas dependências fora da água e 
Professores deverão usar máscaras do tipo faceshield, e a higiene das mesmas deve ser feita 
a cada 2 horas com água e sabão ou álcool a 70%. 

26-Na entrada dos vestiários será feito um monitoramento rigoroso pelos profissionais, 
para assegurar o respeito ao distanciamento de no mínimo 3 metros entre os alunos. 

27- Antes de iniciar a aulaos alunos serão orientados a aguardarem o término da outra aula 
no recinto da piscina, onde será colocado banquetas com distanciamento social ou mesmo 
demarcação no chão com o distanciamento de no mínimo 3 metros,para que os mesmos 
aguardem o início da aula.A turma que está encerrando a aula será liberada de forma 
gradual, sendo proibido banho, também será solicitado para virem de roupão e uso de 
chinelos, evitandoaglomerações nos vestiários. 



28- Serão disponibilizados cabides individuais na área da piscina para os roupões/ toalhas 

dos usuários. 

29-Haverá a redução no tempo de aula de 60 minutos para 45minutos. 

30- As aulas de Bebês deverão contar com a presença física de um membro da família ou 

responsável para o auxilio nas práticas, não tendo o contato físico com o Professor. 

31- O distanciamento entre alunos e professores de no mínimo 2 metros deverá ser mantido 

mesmo dentro da piscina. 

Dos diferentes estilos de academias 

32- As Academias exclusivas de treinamento personalizado, terão taxa de ocupação por rri2

bem baixa, porém, seus profissionais deverão utilizar todos os equipamentos de EPIs para 

atendimento, bem como respeitar as normas de distanciamento seguro dos seus alunos. 

33- As academias convencionais que tem sala de musculação abertas, mas que também 

prestam serviço de Personal deverá respeitar á todas as ações acima citadas e ainda obrigar 

os personais internos ou externos a utilizar os EPIs. 



TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO 

Nome Fantasia 

Razão social  

CNPJ CME:   Telefone ( )  

Endereço: 

 Cidade  

Sócio Administrador/Representante Legal 

Nome 

UF CEP 

RG CPF 

Eu, sócio administrador/representante legal identificado, assumo a responsabilidade de 

adotar medidas preventivas para o enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância internacional decorrente da Pandemia da COVID-19 seguindo as recomendações 

do PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO PARA AS ACADEMIASe/ ou outras que vierem a substituí-las: 

Mogi das Cruzes,   de  de 2020. 

Assinatura 



TERMO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE 

Mogi das Cruzes de de 2020 

Eu nacionalidade 

estado civil 

n2 

inscrito(a) no CPF sob o n2 e no RG 

end. na cidade de 

por meio deste instrumento declaro-me 

responsabilizara seguir todos os itens que compõem este protocolo de segurança, sob a pena 

de ter meu contrato interrompido e ser impedido de entrar nas dependências da academia 

Comprometo-me a: 

1- Estacionar meu carro na mesma posição dos outros já estacionados para evitar porta a 

porta e gerar contato físico com outras pessoas. 

2- Limpar bem meus calçados nos tapetesde limpeza, higienização e secagem que estão na 

entrada da academia. 

3- Permitir que um colaborador da academia realizea aferição de minha temperatura 

corporal por um termômetro digital a distância todos os dias em que vier treinar, até que 

os órgãos de saúde do município responsáveis não os indique/obrigue mais (ao cliente e a 

academia). Aceito também a norma que só permite treinar se minha temperatura não 

ultrapassar a 37,8°C. 

4- Ao acessar a academia informarei meu número de matricula ou CPF, bem como manterei 

o compromisso em agendar previamente meu horário de treinamento, a fim de colaborar 

para que os limites de ocupação mantenham-se a40% do total permitido, respeitando o 

horário de entrada e saída determinado em meu agendamento prévio. 

5- Cumprimentarei a todos apenas com um aceno de mão, evitando o contato físico tanto 

com colaboradores como amigos de treinos. 

6- Respeitarei a norma que exige o uso obrigatório de máscara, inclusiveterei peças reservas 

para trocas após os treinos aeróbicos, bem como trarei uma toalha de tamanho médio, 

para minimizar o contato corporal com os equipamentos (segurança). 



7- Comprometo-me a higienizar os equipamentos e acessórios antes e após o uso com 

toalha de papel e produtos para esse fim, disponibilizados pela academia e realizar o 

descarte seguro do papel. 

8- Compreenderei que os bebedouros poderão ser desligados temporariamente e farei uso 

de garrafa própria trazendo água de casa. 

9- Farei o treinamento de força primeiro e só depois os treinamentos aeróbios, seguindo 

essa recomendaçãoa fim de diminuir a quantidade de fluídos corporais nos equipamentos 

de musculação reduzindo a incidência de contágio. 

10- Não utilizarei o espaldar ou outros equipamentos para fazer alongamentos, realizarei 

uma ou duas séries leves como forma de aquecimento para o primeiro exercício de cada 

grupo muscular e terminarei todos os outros exercícios. Comprometo-me a realizar todos os 

meus alongamentos seguindo apenas as orientações dos profissionais de Ed Física da 

academia. 

11- Apenas utilizarei os vestiários se for necessário, compreendendo que os chuveiros, 

saunas serão proibidos. 

12- Só utilizarei os armários se for necessário, compreendendo que os mesmos serão 

inutilizados em 50 % do uso. 

13- Caso eu opte pelos serviços da parte aquática, para o acesso da piscina estarei com 

chinelo e manterei meus acessórios distantes dos demais usuários e também respeitarei o 

distanciamento mínimo de 1,5 metros, bem como utilizarei máscara nas áreas de 

circulaçãofora da água. 

14- Respeitarei a sinalização fixada ao chão da academia, como todos os itens determinem a 

distância mínima de 1,5 metros de todas as pessoas que circulem no ambiente da Academia. 



JUSTIFICATIVAS 

"EXERCÍCIO FÍSICO, ACADEMIA SEGURA E COVID-19" 

Através de diversos estudos realizados no campo da imunologia do exercício constataram 

que a função imune pode ser imunomodulada através da prática de exercício físico. 

O sistema imunológico é um mecanismo de defesa e altamente flexível, ou seja, adapta-se 

facilmente. Ele se caracteriza por responder aos estímulos de forma não específica, com 

elementos como: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, leucócitos, linfócitos, natural Killer, 

macrófagos, citocinas, imunoglobulinas. Seus efeitos são medidos pelos fatores hormonais 

Quatro em cada 10 brasileiros praticam atividades físicas regularmente 

Publicado: Sexta, 24 de abril de 2020, 18h16 Última atualização em Segunda, 27 de abril de 

2020, 19h52 

O número de pessoas que afirmou ter postura ativa é de 39%, segundo a pesquisa Vigitel 

2019, que também registra aumento no consumo de frutas e hortaliças pelos brasileiros 

Na última década o Brasil registrou aumento de 29% dos brasileiros que praticam atividade 

física, como caminhada, natação e dança, regularmente, ou seja, mantém por semana mais 

de 150 minutos de atividade moderada ou por 75 minutos atividade vigorosa. Assim, a 

prevalência de adultos ativos passou de 30,3% em 2009 para 39,0% no ano passado. Os 

homens (46,7%) são mais ativos do que as mulheres (32,4%). Os dados estão no estudo 

sobre Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (Vigitel) Brasil 2019, divulgado na última semana, pelo Ministério da Saúde. 

(Estudo da Pesquisa Vigitel COVID-19) 

O Vigitel 2019 apontou que a prática de atividade física diminui com a idade: 49,4% na faixa 

de 18 a 24 anos e 24,4% nos adultos com 65 anos ou mais; e aumenta com a escolaridade, 

passando de 25,8% nos indivíduos com até 8 anos de estudo para 50,0% entre aqueles com 

12 anos ou mais de estudo. 

Sobre a prevalência de adultos inativos, ou seja, que não praticaram qualquer atividade 

física no tempo livre nos últimos três meses, em 2006, era de 15,9%, passando para 13,9%, 

em 2019. O percentual de inativos aumenta com a idade, sendo de 12,9% na faixa de 18 a 24 

anos e 31,8% nos adultos com 65 anos e mais; e diminuiu com a escolaridade, passando de 

18,0% nos indivíduos com até 8 anos de estudo para 11,7% para aqueles com 12 anos ou 

mais de estudo. 

O Vigitel é uma pesquisa telefônica realizada com maiores de 18 anos, nas 26 capitais e no 

Distrito Federal, sobre diversos assuntos relacionados à saúde. O objetivo é conhecer a 

situação de saúde da população para orientar ações e programas que reduzam a ocorrência 

e a gravidade de doenças, melhorando a saúde da população. 
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Com 34 mil unidades, o Brasil é o segundo pais no mundo em número de academias, atrás 

apenas dos Estados Unidos, que contabiliza 39 mil endereços para malhação. Diferente dos 

americanos, os brasileiros gozam de mais espaço para treinar, não enfrentam fila para usar 

os equipamentos e recebem maior atenção dos treinadores. 

Ou seja, no Brasil há muitas academias para poucos clientes, na comparação com os 

outros países. Enquanto uma academia brasileira atende em média 300 pessoas, uma "gym" 

americana é frequentada em média por 1600 clientes. Para cada brasileiro inscritos numa 

academia há cinco americanos. 

Os dados são da IHRSA (International Health RaquetandSportsclubAssociation), associação 

americana que todo ano faz o mapeamento mundial do setor. 

No Brasil são 9,6 milhões de clientes, o que representam 4,6% da população; nos 

Estados Unidos são 62 milhões de clientes (20,3% da população) e na Suécia - que lidera o 

ranking - a taxa atinge 21,6%. Através de depoimentos de empresários de academias que já 

retornaram em meio á pandemia do COVID-19. "O percentual de clientes que retornam aos 

treinamentos no 12 mês de abertura das academias, fica em torno de 18% a 30% 



considerando o retorno das piscinas como uma das atividades de maior segurança pelo 

ambiente clorado da água e o baixo fluxo de pessoas (média de 24% do total de clientes). 

Quando aplicamos estes percentuais para a cidade de Mogi das Cruzes 

1. 430.000 mil habitantes 

2. Apenas 9.952 Mogianos frequentam academias (4,6% da população) 

3. Deste já pequeno número, apenas 5.985 "30%" (1,1% da população total) 

retornariam aos treinamentos no Primeiro (12) mês 

- Se dividirmos 5.985 clientes por 80 academias teremos uma média de 74,8 clientes por 

academia. Número que demonstra não haver chances de aglomeração de pessoas nas 

academias, principalmente se levarmos em consideração o tempo de 60 minutos de 

treinamento por clientes. Este controle do tempo não apenas impede aglomeração como 

facilidade o fluxo dos clientes no interior das academias. Será mantida também a distancia 

de 16 metros quadrados (16m2) por cliente durante os treinamentos, mesma metragem 

exigida pela Prefeitura de Porto Alegre para liberação das academias e centros de ginástica 

ou espaços privados para atividades físicas, inclusive nos clubes sociais. 

- Cabe citar que a abertura das academias não aumentará o fluxo de pessoas nos transportes 

públicos visto que a esmagadora dos clientes hoje treina em academias próximas a suas 

casas e seu transporte mais utilizado é o carro, seguido de ir a pé e de bicicleta. 

E através de um levantamento realizado com 9 das maiores academias de natação e fitness 

de Mogi das Cruzes, identificou-se que apenas 19,3% dos colaboradores destas utilizam 

transportes públicos. Que de um total de 168 colaboradores apenas 32 (19,3%), não tem 

transporte pessoal. E ainda se considerarmos uma retomada gradual dos clientes e 

consequentemente dos colaboradores para atendermos no máximo 40% destes, 

necessitaremos de aproximadamente 50% desses da mão de obra, o que indica somente 16 

trabalhadores nos transportes públicos. 

- Não se tem hoje em dia clientes que saem de suas casas para treinar utilizando transporte 

público, visto que, após anos de contínuo êxodo das academias dos centros das cidades para 

os bairros de todas as cidades. 



- "Nos bairros de Mogi das Cruzes" temos um grande número de academias o que permite a 

população fácil acesso a pé, de bicicletas ou pequenos percursos de carro. Só como exemplo, 

no bairro do Mogilar até 30 dias atrás eram 22 academias e hoje são 20 unidades, pois duas 

delas já não resistiram ao COVID-19, deixando vários empregados sem renda nos próximos 

meses ou anos. Só para reforçar a realidade, várias academias que á anos atrás atendiam no 

centro da cidade, ou se mudaram ou fecharam suas portas devido a migração para os bairros 

ou a crise que já afetava nosso país desde 2015. 

- Importante1:

Os números de frequentadores como comprovados pela IRSHA e sendo a melhor referência 

mundial neste setor, percebe-se que os mesmos são bem pequenos perto do total da 

população. Contudo, nosso setor já não busca mais o lucro como premissa básica, mas sim, a 

sobrevivência'. "Então, não nos desprezem ou nos coloquem como uma ameaça á saúde 

pública,e como comprovam os números, REALMENTE NÃO SOMOS". 

- Importante 2: 

Nenhum setor da economia estudou tanto, se ajustou tanto, se preparou tanto como o as 

academias para receber nossos cidadãos de forma segura e consciente. Nenhum setor de 

serviços tem protocolo tão rígido quanto o nosso. Nenhum setor da economia tem tantos 

profissionais preparados e treinados para o atendimento ao cliente, afinal, são 4 anos 

mínimos de estudos sobre o impacto de nossas orientações e ações sobre a vidas das 

pessoas e o conhecimento sobre o ser humano e suas relações com o movimento corporal. 

"PERMITAM-NOS CONTRIBUIR, POIS, SOMOS CAPAZES DE SALVAR VIDAS". 

O sedentarismoé o 42 motivo de mortes do mundo e está ligado aos outros 3 primeiros, e 

embora as redes sociais passem a imagem de uma sociedade cada vez mais preocupada com 
a aparência e o bem-estar físico, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram 
que desde 2002, a taxa de sedentarismo no Brasil cresceu mais de 15% . Atualmente 47% dos 
brasileiros não se exercitam o suficiente." (OMS) 



Segundo o levantamento, 11,2 milhões de pessoas no Brasil,(28,9%) apontaram como 

principal motivo para a prática de algum esporte a necessidade de relaxar ou se divertir, 

sendo tal justificativa mais comum entre os homens (37,8%) do que entre as mulheres 

(13,5%). 

O segundo principal motivo, apontado por 10,4 milhões de pessoas (ou 26,8%), foi melhorar 

a qualidade de vida ou o bem-estar, sendo invertida, neste caso, a distribuição entre os 

sexos: 20% entre os homens e 38,4% entre as mulheres. 

Já a frequência da prática de esporte foi maior entre as mulheres com 32,7% em quatro 

vezes ou mais por semana, superando a participação dos homens (22,6%). Apenas 27,65% 

dos praticantes treinam 4 vezes ou mais, ou seja, 3,1 milhões de brasileiros. Para ser mais 

exato 8,1 milhões praticam 3 ou menos vezes por semana. Com relação ao tempo, 43,4% 

daspessoas de 15 anos ou mais de idade dedicavam mais de uma hora do seu tempo livre a 

tal atividade; 40,4% faziam os exercícios no período de mais de 40 minutos a uma hora, e 

somente 2% faziam esporte por até 20 minutos. (Os dados do estudo Pnad 2015: Prática de 

Esporte e Atividade Física, que o IBGE com dados extraídos a partir da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad)). 

Com o isolamento social causado pela pandemia da COVID-19 a saúde mental foi colocada 

em pauta. Neste artigo, explicamos como a prática de exercícios que reduzem a ansiedade e 

podem ser a solução para as pessoas e para o seu negócio. 

Além da obrigatoriedade do afastamento social, toda a conjuntura de incertezas 

econômicas, mudanças nas formas de trabalho, preocupação com a própria contaminação e 

a de integrantes da família acaba por favorecer um estilo de vida nocivo para o quadro de 

saúde mental. 

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), com cerca de 400 

médicos de 23 estados e do Distrito Federal, mostra que 89,2% dos especialistas 

entrevistados destacaram um agravamento de quadros psiquiátricos em seus pacientes 

devido à pandemia. Isso demonstra que o problema não recai apenas sobre o público que já 

consome serviços de atendimento psicológico. (IHRSA (International Health 

RaquetandSportsclubAssociation) 

PARECER DA IRSHA SOBRE A ABERTURA DAS ACADEMIAS 

Á medida que as situações econômicas vão se reerguendo conforme o comércio reabre, e 

enquanto as academias planejam a retomada do seu funcionamento, a segurança dos 

clientes é a prioridade. Embora ainda não se possa eliminar completamente o risco de 

contaminação do COVID-19 em estabelecimentos do fitness — ou em qualquer outro lugar -, 

separamos aqui uma lista de quatro etapas fundamentais para gerenciar os problemas 

decorrentes da pandemia. Essa estrutura foi criada bom base nas orientações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), os Centros dos EUA para Controle e Prevenção de 

Doenças (CDC), o Centro John Hopkins para Segurança e Saúde, assim como em consultas a 

gestores e parceiros de todo o mundo. 



Estas diretrizes foram traçadas visando os seguintes objetivos: 

1. Diminuir os riscos e permitir que as academias reabram; 

2. Proporcionar um local seguro e de apoio à atividade física; 

3. Buscar a saúde mental e o bem-estar físico. 

As academias desempenham um papel importante, ao ajudar as pessoas a permanecerem 

ativas e melhorar sua saúde física e mental. Diante dos desafios da pandemia, os decretos de 

isolamento social, o estresse, ansiedade e prejuízos econômicos, a prática de exercícios se 

torna mais necessária do que nunca. 

Este artigo da IRSHA descreve a estrutura de quatro passos que as academias devem 

implementar como parte dos seus planos de reabertura para mitigar os riscos, e destaca 

exemplos de estratégias para negócios de todo o mundo. 

1. Minimizando a exposição ao COVID-19 por meio da implementação de métricas 

apropriadas 

• Triagem 

A maioria das autoridades de saúde incentiva fortemente as pessoas que apresentarem 

sinais da doença ou sintomas de gripe/resfriado, por exemplo, a ficar em casa evitar o 

contato com as outras. 

As academias implementarão uma série de políticas e procedimentos para garantir que a 

equipe e os clientes estejam livres de sintomas previamente. 

De acordo com as diretrizes criadas pelo Newtown Athletic Club (NAC), com sede em 

Newtown, PA, trabalhadas pela IHRSA e revisadas pelo CDC e pelo Gabinete do Cirurgião 

Geral, indivíduos que apresentam sinais de doença, como febre, tosse, ou falta de ar será 

orientado a não entrar no estabelecimento e a procurar atendimento médico. A NAC planeja 

usar termômetros sem contato para examinar indivíduos antes na entrada dos ambientes. 

O PureGroup, uma rede de academias sediada na China, também realizou testes de 

temperatura quando suas academias de Xangai começaram a reabrir no início deste ano, de 

acordo com o CE0 Colin Grant durante um webinar de abril. 

2. Minimizando o risco de  propagação através de medidas de redução 

Limites de capacidade do espaço 

Ámedida em que reabrem, a capacidade dos estabelecimentos será limitada para reduzir a 

propagação do vírus, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias locais e 



nacionais e da OMS. As recomendações de limite de pessoas variam de acordo com o tipo e 

tamanho do lugar e dos ambientes. Todos os indivíduos dentro da academia devem 

conseguir manter uma distância social adequada — esta, de acordo com a OMS, deve ser de 

pelo menos 1,5 metros. O CDC recomenda que seja de 2 metros. 

Muitas academias planejam restringir a capacidade com base em diretrizes locais e estaduais 

e manter um distanciamento social de pelo menos 2 metros em toda a academia, conforme 

amplamente recomendado pelos órgãos internacionais. 

A Sports Academy, com sede em Utah (EUA), exigirá que todas as pessoas entrem pelas 

portas principais da frente para manter um número determinado de funcionários. O plano 

da Basic Fit ressalta que "uma distância de pelo menos 1,5 metro reduz significativamente o 

risco de contaminação. Academias de ginástica (...) podem limitar a capacidade a um 

número máximo de visitantes. Isso é verificado pelos funcionários no local, pelo sistema de 

gerenciamento de clientes e por um sistema de câmera inteligente para as academias que o 

possuem." 

• Acesso aos equipamentos 

O rearranjo dos equipamentos de cardio e de força, bancos e outros itens na área de peso 

livre garantirá um distanciamento social adequado. As academias desligam, desconectam ou 

retiram do uso operacional certas peças de equipamento para garantir a distância social 

apropriada. 

Além disso, os visitantes serão incentivados a manter o afastamento, incluindo a prevenção 

de se exercitar com outros clientes ou compartilhar o equipamento. Os membros serão 

incentivados a recuperar o tempo de equipamentos organizados de perto, como halteres ou 

bolas medicinais, para evitar contato próximo com outras pessoas. 

O Complexo Atlético e de Saúde de Dedham, com sede em Dedham, MA, isolará alguns 

aparelhos aeróbicos e terá pegadas claramente marcadas, instruindo os clientes exatamente 

onde ficar enquanto se exercitam para promover o distanciamento social. 

• Horário e capacidade da aula 

Os horários das aulas serão separados para permitir que os clientes/funcionários desinfetem 

adequadamente o equipamento e o espaço da aula. A capacidade e o fluxo da classe serão 

ajustados para garantir um distanciamento social adequado entre todos os participantes e 

instrutor, a ser aplicado pela equipe, conforme apropriado. 

No NAC, os horários das aulas serão determinados com um intervalo de 15 minutos entre 

cada uma para permitir a saída, os protocolos de limpeza e uma entrada segura da classe 

seguinte para eliminar a aglomeração. Os instrutores orientarão os clientes a recolher 

equipamentos e devolvê-los um a um para evitar o agrupamento próximo ao espaço de 



armazenamento do equipamento. Também serão aplicadas diretrizes em cada espaço para 

garantir uma higienização adequada. 

• Vestiários, chuveiros, e outras salas "quentes" 

Se os requisitos de distanciamento social e limpeza puderem ser satisfeitos na(s) área(s), eles 

poderão reabrir conforme permitido pelas autoridades estaduais / locais. 

• Piscinas 

Se os requisitos de distanciamento social e limpeza puderem ser satisfeitos, as piscinas 

podem reabrir onde permitido pelas autoridades estaduais / locais. As atividades e as aulas 

baseadas na piscina serão escalonadas para permitir o distanciamento social. 

A manutenção adequada da piscina é essencial para uma reabertura segura das academias. 

O Little Rock Athletic Club manterá seus vestiários abertos, mas nem todas as cabines serão 

utilizada. Eles também fecharam suas piscinas e outras áreas "molhadas", como saunas, para 

a abertura inicial. 

O Newtown Athletic Club planeja manter seu vestiário aberto com um atendente disponível 

para limpar e monitorar a área durante o horário de funcionamento da academia. Outros, 

como a Sports Academy, planejam mantê-los fechados desde o início, sem trocar de roupa 

ou tomar banho. 

Em um plano elaborado pelos centros de fitness da Louisiana, incluindo o Stone Creek Club 

&Spa, o Health Club de Franco, o Cross Gates Family Fitness e o Pelican Athletic Club e 

aprovados pelas autoridades estaduais de saúde, as academias fecharão sua sauna, banho a 

vapor e banheira de hidromassagem, mas abrirá a piscina para nadar com uma pessoa por 

raia. 

• Áreas comuns 

A equipe deve revisar a organização das áreas comuns e fazer ajustes para garantir a 

implementação de medidas de segurança adequadas. Serão tomadas também medidas para 

evitar uma reunião / congregação mais próximas. Algumas áreas como cafés podem ser 

fechadas dependendo dos regulamentos estaduais ou locais. 

No plano para academias da Louisiana, "os móveis em todas as instalações (internas e 

externas) serão espaçados para permitir o distanciamento social adequado, ou serão 

rotulados com sinalização indicando que todos devem aderir aos requisitos de afastamento. 

"A academia também colocará álcool em gel e lenços desinfetantes em toda a instalação 



para funcionários. Além disso, "passagens e corredores serão marcados com sinalização 

direcional para que o distanciamento social possa ser alcançado". 

Várias marcas, incluindo o Newtown Athletic Club e as academias da Louisiana, também 

isolarão os bebedouros e disponibilizar somente refil para garrafas. 

• Atendimento ao cliente 

As academias tomarão medidas para limitar interações pessoais próximas com a equipe, 

incluindo a implementação de pagamentos sem contato por serviços ou varejo, reservas e 

check-in. 

O plano para academias de ginástica em New Hampshire delineou várias medidas para 

manter as interações com os clientes o mais seguras possível durante o check-in, incluindo: 

-Blindagens de proteção para as mesas de serviço, conforme necessário. 

-Os processos de check-in devem envolver dispositivos sem toque ou outros sistemas 

automatizados que não exijam contato próximo entre os indivíduos nem manuseio das 

chaves, cartões etc. de um indivíduo pelos funcionários. 

-Evitar aglomerações nas áreas de entrada. É importante desenvolver um processo para 

evitar a congregação nas áreas de entrada. 

-Um processo deve ser desenvolvido para monitorar a criação de capacidade e limitar a 

entrada nas áreas de aparelhos e exercícios quando essa capacidade for atingida. 

A abertura de outras áreas será avaliada quanto à capacidade de implantar procedimentos 

ou salvaguardas para minimizar a propagação de doenças e seguirá as diretrizes estaduais e 

locais. 

3. Reconhecendo o papel de todos na minimização de riscos promovendo 

informação 

Medidas de proteção dos funcionários 

A segurança dos funcionários é uma prioridade. Medidas eficazes podem incluir: 

-Equipamento de proteção individual - por exemplo, máscaras, coberturas faciais e luvas, 

-Limitação de oportunidades de se reunir durante check-ins ou intervalos, 

-Horários diferentes e treinamento de soluções de limpeza e desinfecção. 



Essas etapas garantem uma limpeza eficaz e a segurança dos funcionários. 

O plano para academias em New Hampshire descreve as principais políticas de proteção dos 

colaboradores em seu plano de reabertura, como: 

-Eles devem receber educação e treinamento sobre práticas seguras, no que se refere à 

higiene, uso de coberturas faciais, distanciamento social, saneamento (políticas de limpeza e 

desinfecção) e políticas de doenças descritas nas Diretrizes Universais e neste documento. 

-Devem permanecer pelo menos 6 pés afastados dos demais funcionários e membros em 

todos os momentos. 

-Exija que toda a equipe relate qualquer sintoma do COVID-19 ou entre em contato próximo 

com uma pessoa com o COVID-19 a um supervisor. Funcionários e membros não devem 

estar presentes nas instalações se sentirem doentes. 

-Os funcionários devem ser monitorados quanto a sintomas COVID-19 ou exposição 

potencial à chegada. 

O Dedham Health and Athletic Club descreveu extenso treinamento da equipe em seu plano 

de reabertura, incluindo informações sobre o COVID-19, como detectar sintomas, 

procedimentos de limpeza e muito mais. 

• Responsabilidades dos alunos 

Os clientes serão incentivados a praticar boa higiene na academia, incluindo: 

-Limpar o equipamento antes e depois do uso, 

-Lavar as mãos antes, durante e após os treinos, conforme necessário, 

-Praticar o distanciamento social em todas as áreas da academia e 

-Usando equipamento de proteção conforme desejado ou necessário. 

- Instrução, treinamento e treinamento podem ser permitidos se os membros e a equipe 

observarem o distanciamento social e o mais alto nível de padrões de limpeza. 

• Mecanismos de lembrete 

Auxílios visuais - por exemplo, pôsteres, marcações no chão etc. - serão exibidos, 

informando e lembrando aos clientes e funcionários dos protocolos sociais de 

distanciamento e limpeza em toda a instalação. 

O plano das academias da Louisiana pede sinalização nos pontos de entrada das instalações, 

aconselhando os alunos a praticar o distanciamento social, evitar entrar em caso de febre ou 



apresentar algum sinal de doença, lavar as mãos com frequência seguindo as diretrizes 

recomendadas pelo CDC e limpar todo o equipamento antes e após o uso. 

Na NAC, os funcionários terão todas as horas de operação para impor diretrizes em cada 

espaço. Os que não cumprirem após um aviso serão solicitados a deixar a instalação. Para 

exercícios em grupo, os participantes são obrigados a limpar todos os equipamentos e pesos 

usados nas aulas com lenços de limpeza fornecidos. Cada um deve trazer seu próprio tapete 

para cada aula. 

4. Implementando processos melhorados de limpeza e práticas sanitárias 

- Todos os funcionários devem contribuir para a desinfecção rotineira das superfícies. Seus 

gerentes fornecerão detalhes específicos. 

- Ao limpar superfícies, use luvas e uma máscara e imediatamente após remover e descartar 

com segurança as luvas usadas - NUNCA REUTILIZE LUVAS. 

- A Dedham Health está usando desinfetantes aprovados pela EPA com alegações contra 

patógenos virais emergentes e espera-se que seja eficaz contra o SARS-CoV-2 com base em 

dados para vírus mais difíceis de matar. Foi adquirido um amplo suprimento de produtos 

necessários para operar com segurança a longo prazo. 

Com base em todos esses exemplos foi possível a elaboração dos protocolos de segurança e 

higiene para o combate do Covid-19 por parte dos proprietários de Academia de Mogi das 

Cruzes, pensando na segurança e saúde dos seus clientes e colaboradores. O Beneficio da 

retomada do Setor de Academias não só fortalecerá a prevenção da Saúde da População 

praticante de atividade física como a manutenção das milhares de famílias que dependem 

desse setor tão importante para economia da Cidade de Mogi das Cruzes. 



JUNTOS SOMOS MAIS FORTES - # ACADEMIASEGURA 

EMPRESAS TOTAL CONTATO CNPJ 
1° A Fabrica e Golden 28 Clayton 21.064339/0001-21 

2° Academia 3.0 FIT 21 Ronny 30.262.607/0001-00 

2° Academia Ação 18 Mauricio 10.976.339/0001.81 

3° Academia Acquaruã 14 Seide 29.593.090/0001-53 

4° Academia Alta Resistência 16 Noberto 09.196.058/0001-27 

5° Academia Arena 31 Ana Caroline 23.263.852/0001-77 

6° Academia Carlos Sato 12 Carlos 11242001/0001-69 

7° Academia CCMC 35 Murilo 52.577.491/0001-31 

8° Academia Conquest 4 

9° Academia Folego 32 Emerson / Takeshi 05.198.770/0001-04 

10° Academia Golden 20 Clayton 30.861.197/0001-14 

11° Academia Ikeda 20 Ana e Ikeda 04.932.006/0001-58 

12° Academia Impact 3 Juliano 

13° Academia IPPON 16 Anderson 06.347.713/0001-02 

14° Academia Marangoni 10 Rafael 18.272.448/0001-20 

15° Academia Oásis 32 Torao 02.942.295/0001-40 

16° Academia Olimpia 66 Cleber 

17° Academia Oxifitnes 14 Cassio Leão 17.800.493/0001-47 

18° Academia Qualivida 30 Paulo 26.260.798/0001-02 

19° Academia Rota66 6 Samira 260370499/0001-12 

20° Academia Total Fit 15 Nicoli 34.791.834/0001-84 

21° Acquanec 7 Paula 30.904.939/0001-41 

22° Alliance Mogi 7 Rodolfo 

23° AMASP 10 Rita Paiva 15.174.895/0001-58 

24° Agua 20 Paulo 

26° Arua Fitness 5 Thiago 07.309.745/0001-86 

27° Avatar Kung Fu 15.229.662.0001/05 

28° Balena sports 8 Marcelo de Ameida 24.407.377.0001.28 

29° BIOHIIT30 6 Elaine/Alex 35.760.481/0001-18 

30° Cecerfi 8 Pedro 

31° Clube Nautico Mogiano 17 Roberto Mello 52.577.244/0001-35 

32° CMT Performance 9 Rafael/Diogo 

33° Corphus Academia 5 Alexandre 10.540.400/0001-43 

34° Corpo e Alma 32 Rogério 

35° Corpo e Compania 7 Heraldo 05078876/0001-74 
36° Cross Life Mogi 5 Pedro 

37° Cross Life Real Park 5 Ricardo 18.467.070/0001-10 
38° CrossFit Itapety 9 Ricardo 28.880.518/0001-86 

39° Dança é Vida 11 

40° EM FORMA 17 Daniela 11.868.210/0001-12 

41° Energia Vital 5 Zander 18. 860.938/0001-47 
42° Espaço de Dança & Fitness 5 Dani Rodrigues 26.918.950/0001-93 



JUNTOS SOMOS MAIS FORTES - # ACADEMIASEGURA 

OA 
10‘-' 

EMPRESAS TOTAL. CONTATO CNPJ 

430 Esportes COMO 22 Murilo 52.577.491/0001-31 

44° Estrutura 16 08 489 287/0001-77 

45° FERA 11 Nando Moraes 14.023.119/0001-94 

46° FIT EXTREME 23 Felipe Battani 10.628.580/0001-10 

47° Fit You 7 Wagner 20.528.513/0001-87 

48° Furlan Academia 19 Marcos Furlan 19.990.991/0001-25 

49° Galpão 898 Treinam. Fisico Funcional 4 Leonardo 34.089.922/0001-39 

50° GBSTRONG 28.396.358/0001-02 

51° GoUp Academia de Esportes 6 Guilherme 24.463.904/0001-11 

52° Grupo: Go30personal 80 Guilherme 27.756.608/0001-05 

530 Impávido CrossFit 3 Braga 

54° Judo clube Mogi das Cruzes 20 Yoshio 

55° Lacerda Fitness 7 Lacerda 

56° Moov 15 Monique 29.456.460/0001-00 

57° Movimento Academia de Resultados 15 Anderson 21.621.886/0001-60 

58° New Life Fit 9 Wilton 

59° Nitta Tennis 10 Nitta 

60° No2 Academia 5 Nilton 20 815 651.0001-47 

61° Nylu's Pilates 4 Suzany 

62° Orangefit 9 Rosane 22 086 123/0001-20 

63° R2FIT 13 Fernando Tatu 19.585.725/0001-17 

64° Roberta Rodrigues Studio Pilates 3 Andreia 

65° Runner 44 Ana Caroline 15.220.998/0001-07 

66° Sinaj 3 Paulo 05.297.151/0001-77 

67° Squash Academia 17 Fernando Hiroshi 13.627.865-0001/24 

68° Studio Adão Silva 4 Adão Silva 

69° Studio Eco 30 Roberta/Humberto 14.023.119/0001-94 

70° Studio Marcia Totti 8 Laura Totti 15 378 700/0001-91 

71° Studio Vittus Centro de Treinamento Fem 6 Daniely Melo 

72° Sunamita Espaço Fitness 10 Sunamita 22.154.162/0001-17 

73° Taekwondo Maninho 11 Manoel Almeida 03 322 878/0001-42 

74° Tênis clube 01.074.060/0001-11 

75° Totti Pilates 3 Luciana 

76° Trainner Academia 108 Marcos Pudo 68.291.541/0001-50 

77° UM CrossFit. 5 Vences 24.000.536/0001-75 

78° Unifit 7 Neto 

80° Versátil Academia 5 Leandro 13.086.516/0001-42 

81° You Trained 6 Gabriel 

82° Zen Way Pilates 3 Andreia 21 249.642/0001-07 

TOTAL DE EMPRESAS 1212 



CREF 14 Conselho Regional de Educação Fisica - 14 Região 
GO. 

GOIÁS E TOCANTINS 

CNPJ 08.024.822/0001-14 

NOTA TÉCNICA PARA PF'S E PJ'S REGISTRADOS NO CREF14/GO-TO NAS 
AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 

Considerando o empenho e exaustivo trabalho do CREF14 GO/TO na busca por 
viabilizar a manutenção da saúde da sociedade nesse período de pandemia do Covid-19, 
mesmo ante as imposições de isolamento social recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o que se consolidou através dos inúmeros ofícios encaminhados pelo Conselho 
Regional de Educação Física da 14' Região aos Governos dos Estados de Goiás e Tocantins 
e também às Prefeituras dos seus respectivos Municípios e, sobretudo, através das várias 
reuniões presenciais e também virtuais realizadas com os Governos Estaduais e Municipais 
da base territorial de representatividade do CREF14 GO/TO, onde se destacou a necessidade 
de uma proposta pontual do CREF14 GO/TO para que a Secretaria de Saúde dos Estados de 
Goiás e Tocantins analise a viabilidade prática, segura e responsável para a retomada das 
atividades. 

Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que a saúde é um direito social consagrado no 
art. 6° da Constituição Federal de 1988, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício, garantido através de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos, assegurando acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo a atividade física, 
elemento determinante e condicionante como serviço essencial conforme disposto no Art. 2°, 
§ 10 e § 2° c/c Art. 3° da Lei Federal n° 8080/90. 

A prática periódica de atividades físicas e exercícios fisicos ao ar livre, 
respeitadas as recomendações sanitárias, de higiene e de convívio social pelas autoridades, 
são estimuladas tanto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como pelo Ministério da 
Saúde, basicamente porque o bom condicionamento fisico está diretamente associado a 
melhor ativação do sistema imunológico em seres humanos. 

Nesse contexto, para entendimento sobre a atuação da educação física na 
sociedade, ressaltamos o disposto no Art. 3°, da Lei Federal rf 9696, de 1 de setembro de 
1998, que consagrou: 
[...] Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, 
supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar c executar trabalhos, programas, planos c 
projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar 
treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e 
elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e 
do desporto. [...] 

Anteriormente, a Resolução n° 218, de 6 de março de 1997, de autoria do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), já havia reconhecido e regulamentado a atuação dos 
profissionais de educação fisica, como integrante do Conjunto de profissões da área da saúde, 
sendo necessário salvaguardar, em qualquer tempo, a integralidade do caráter essencial de sua 
intervenção visando, também, a recuperação ou prevenção da saúde da população. 

Nessa esteira, de acordo com o que restou deliberado à unanimidade na reunião 
da Diretoria Efetiva do Conselho Regional de Educação Física da 148 Região realizada no 
último dia 07/05/2020, o CREF14 GO/TO torna pública a presente Nota Técnica com o 
objetivo de recomendar e subsidiar as autoridades públicas para novas decisões relacionadas 
à flexibilização das atividades no campo da Educação Física. 

DE ORDEM GERAL: (ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS) OBJETIVOS: 

• Subsidiar as autoridades públicas para novas decisões relacionadas à flexibilização da 



quarentena voltadas à liberação das práticas das atividades físicas; • Através desta Nota 
Técnica, estabelecermos algumas ações para o atendimento nas práticas de atividades físicas. 

RETORNO DAS ATIVIDADES: 

• O responsável deverá estabelecer o número de participantes por turma ou sessão, 
disponibilizando ferramentas para confirmações após realização de exame de anamnese 
prévio ao agendamento das atividades e liberações de presença; • Como existe a limitação na 
quantidade de atendimentos por sessão, o usuário deverá agendar seu horário, possibilitando 
o controle do número máximo por turma, limitando tal possibilidade a 30% (trinta por cento) 
da capacidade máxima; com recomendação de que não seja viável a prática de atividade física 
no ambiente das academias pelo período em que perdurar o estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia do Covid-19 por pessoas portadoras de obesidade e doenças 
cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes mellitus e neoplasias, além de 
outras doenças já apontadas pela OMS como comorbidades de risco a portadores do 
Coronavírus, bem como, por pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, sendo 
recomendável que tais pessoas pratiquem atividades físicas preferencialmente no seu 
ambiente doméstico ou ao ar livre ou em local de ventilação natural e individualmente 
acompanhados por Profissional de Educação Física. 
• Toda a parte de higienização deverá ser feita com álcool gel 701NPM ou água e sabão; 
• Sugere-se que todo usuário deve vir para sua sessão de exercícios físico com o uso de 
máscara apropriada. 
1.Ingresso no Estabelecimento/Local da Atividade: Manter um pano úmido com produto 
específico (água sanitária) para limpeza do solado do calçado. 
2. No Balcão de Atendimento: Manter a distância de I ,5m dos atendentes, passar álcool gel 
709NPM nas mãos antes/depois de assinar documentos ou efetuar pagamentos. 
3. Na Catraca: Devem ser desativados no estabelecimento todos os equipamentos de registro 
com digital como catraca de entrada e saída e equipamentos. O controle de acesso deve ser 
mantido sem o uso de digitais, para que se possa ter o número exato de pessoas no 
estabelecimento, um colaborador, na recepção, deve anotar o horário de entrada e saída de 
cada cliente; 
Deve ser mantido um dispenser com álcool em gel 70" ao lado de portas e maçanetas. 
4. BWC e Lavatórios: Disponibilizar borrifador com álcool 70"INPM e sabão de barra para 
lavar as mãos, secando com papel toalha. PROIBIÇÃO de uso dos chuveiros. 
5. Durante a Prática da Atividade Física: 
É obrigatório o uso de máscaras descartáveis, de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão 
por todos os funcionários e alunos durante a permanência no estabelecimento, como também 
manter o distanciamento mínimo de 2 metros (dois metros) entre as pessoas; 
Todas as pessoas devem manter os cabelos presos durante a permanência no local; 
É obrigatório o uso de toalha de utilização pessoal durante toda a prática de atividade fisica; 
• Cuidar para que o contato com o Professor e ou Colega seja respeitada a distância mínima 
de 2m; 
• Evitar exercícios que sejam necessários colocar as mãos diretamente no solo; 
• Sugere-se que cada aluno traga o seu álcool gel 701NPM e sua toalha para higienizar; 
• Manter os colchonetes, acessórios e equipamentos higienizados coOm álcool gel 70°INPM 
ao término de cada sessão. 
Durante o horário de funcionamento do estabelecimento, deve ser realizada a limpeza geral e 
a desinfecção de todos os ambientes de hora em hora em todos os períodos de funcionamento 
(matutino, vespertino e noturno); 
O tempo de permanência de cada usuário no local deve ser de, no máximo, 40 minutos, 
permitindo que mais pessoas possam se beneficiar da prática de atividade fisica, respeitado o 
limite de 30% da lotação para cada 40min; 



O estabelecimento deve organizar grupos de usuários para cada horário. Este grupo deve 
iniciar e finalizar as atividades no mesmo espaço de tempo; 
Deve haver um intervalo de tempo de, no mínimo, 15 (quinze) minutos entre a saída de um 
grupo e a entrada de outro, de forma a evitar o cruzamento entre os usuários e permitir a 
limpeza do piso do estabelecimento; 
Todos os ambientes devem permanecer limpos com o máximo de ventilação natural possível 
e, para os estabelecimentos que possuam exclusivamente ar condicionado, os mesmos devem 
ser mantidos desligados; 
Guarda volumes para bolsas e mochilas não poderão ser utilizados, sendo permitida apenas a 
utilização de porta chaves que deve ser higienizado após cada uso; 
Devem ser disponibilizado cartazes com as regras de funcionamento autorizadas e as 
restrições sanitárias adotadas, em local visível e de fácil acesso; 
Fica proibida a utilização de celulares durante a prática de atividade física; 
Para as atividades físico desportivas que usualmente tem contato fisico como as lutas, orienta-
se que o treinamento, neste momento de pandemia, seja pautado em técnicas de movimento e 
condicionamento físico em geral, ficando proibido o treinamento coletivo com a realização 
de contato físico; 
6. Bebedouros de esguicho: 
Temporariamente interditados, portanto cada aluno deve trazer sua garrafa de água. 
7. Ventilação dos Ambientes: Seguindo as orientações da OMS, devemos manter os 
ambientes de forma natural, abertos e ventilados. NÂO se aconselha o uso de Climatizadores 
e Condicionadores de Ar. 
8. Recomendação de que treinos presenciais aos Idosos (pessoas com idade igual ou superior 
a 60 anos e Portadores de doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes 
mellitus e negoplasias, além de outras patologias já reconhecidas pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) que tornam a pessoa pertencente ao grupo de risco, sejam realizados 
preferencialmente fora do ambiente da academia, no ambiente doméstico ou ao ar livre, 
individualmente e, acompanhados por um Profissional de Educação Física, uma vez que, 
devem seguir as orientações das autoridades de saúde e permanecer em isolamento devido a 
facilidade de contágio. 
9. Contatos de Mídias Sociais: Utilizar o máximo possível de todas as ferramentas para fazer 
toda e qualquer informação oficial coletiva ou particular, como vídeos de sessões de exercícios 
físico e lives, sempre atendendo as orientações do CREF14 GO/TO. 
10. Membros da Equipe de Trabalho: 
• Proporcionar e divulgar toda e qualquer normativa de segurança que possa agregar segurança 
aos nossos colaboradores e clientes; 
• Aferir a temperatura corporal e sintomas de cada membro no início e término do seu turno 
de trabalho e, em caso de suspeita, ou sintomas, deverá afastar o membro da equipe; 
• Documentar em planilha as aferições realizadas diariamente; 
• Usar luva específica e/ou máscara para atuação ao trabalho. 

DE ORDEM ESPECÍFICA POR ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

1. Exames de Avaliação Física Funcional: 
• Seguir as Normas Gerais propostas pela nota Técnica; 
• O Profissional que fará o exame deve estar com uso de máscara e luvas específicas para a 

atuação, conforme protocolo para atendentes de saúde; 
• Os instrumentos devem ser todos higienizados a cada momento de utilização. 2. Academias 
de Ginástica/Musculação/Cross Fit/Box Funcionais/Estúdios/ Danças: 
• Seguir as Normas Gerais propostas pela Nota Técnica; • Sugerimos não trazer mochila e ou 
sacola para dentro da área de trabalho; 
• Usuário manter a distância sugerida de 2m entre as pessoas; • 



Esteiras/bikcs/Elipticon/Escada disponíveis para utilização com a distância sugcrida de 2m; 
• Recomenda-se não utilizar o Vestiário, exceto de maneira pontual e prática, evitando 
aglomerações; 
• Recomenda-se ministrar sessões de exercícios fisico para 1 usuário/4m2 da sala/ ambiente 

por hora; 
• Frequentemente faça higienização das mãos; 
• Pense sempre no coletivo, mantendo os equipamentos e acessórios higienizados pós uso. 
3.Escolas de Natação/Hidroginástica/Hidroterapia e afins... 
• Seguir as Normas Gerais propostas pela Nota Técnica; 
• Cada usuário deve trazer sua toalha de casa; 
• Recomenda-se ministrar sessões de exercícios físico para 1 usuário/4m2 da sala/ ambiente 
por hora aula; 
• Para acompanhantes de criança nas aulas, sugerimos a permanência em área protegida, após, 
no encaminhamento ao vestiário, fazer do uso de todas as medidas indicativas de segurança, 
permanecendo o menor tempo possível no espaço. 
Recomenda-se não utilizar o Vestiário, exceto de maneira pontual e prática, evitando-se 
aglomerações; 
• Manter a dosagem de hipoclorito da piscina no mínimo 1 ppm para aumentar a higienização 
e reduzir possibilidades de contágio. 
4. Academias de Lutas e Áreas Afins: 
• Seguir as Normas Gerais propostas pela Nota Técnica; 
• Sugere-se que as atividades de contato sejam evitadas neste momento, dando ênfase as partes 
de Kata, Técnicas de Movimento e Condicionamento Físico Geral; 
• Sugerimos não trazer mochila e ou sacola para dentro da área de trabalho; 
• Usuário manter a distância sugerida de 2m entre as pessoas; 
• Recomenda-se ministrar sessões de exercício fisico para 1 usuário/4m2 da sala/ ambiente 
por hora aula; 
• Recomenda-se não utilizar o Vestiário, exceto de maneira pontual e prática, evitando 

aglomerações; 
• Frequentemente fazer higicnização das mãos. 
5. Clubes, Escolinhas c Práticas Desportivas: 
• Seguir as Normas Gerais propostas pela Nota Técnica; 
• Sugerimos não trazer mochila e ou sacola para dentro da área dc trabalho; 
• Usuário manter a distância sugerida de 2m entre as pessoas; 
• Recomenda-se ministrar sessões de exercício físico para 1 usuário/4m2 da sala/ ambiente 
por hora aula; 
• Elaborar atividades de desenvolvimento de técnicas individuais; 
• Não realizar atividades de táticas coletivas, evitando contato entre os usuários; 
• Recomenda-se não utilizar o Vestiário, exceto de maneira pontual e prática, evitando 
aglomerações; 
• Frequentemente faça higienização das mãos; 
• Orientar sempre o uso da hidratação constante com a garrafa pessoal, evitando de cuspir ao 
chão a fim de não correr o risco de infectar outra pessoa. 
6. Atividades ao Ar Livre (caminhada, corrida, bike, skate...) 
• Seguir as Normas Gerais propostas pela Nota Técnica; 
• Evitar locais onde já existam outros praticantes ou pessoas; 
• Mesmo sendo realizada ao Ar Livre, estas atividades são recomendadas diante dos efeitos 
benéficos para a saúde física e mental; 
• Os praticantes devem manter a distância sugerida de 2m entre as pessoas; 
• Recomenda-se ministrar sessões de exercício fisico para um público individualizado e ou de 
no máximo 1/3 do número atendido normalmente por hora; 
• Orientar sempre o uso da hidratação constante com a garrafa pessoal, evitando de cuspir ao 



chão a fim de não correr o risco de infectar outra pessoa; 
• Use sempre um calçado indicado e adequado para cada modalidade desenvolvida. Após o 
uso, procure fazer a devida limpeza; 
• Evite de levar as mãos ao rosto durante o treino e lave as mãos adequadamente ao final do 
treino. 

Goiânia/GO, 19 de maio de 2020. 

Marcos Lopes de Oliveira 
Presidente CREF14/GO-TO 

CREF 000698-G/G0 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 103/20 
Ref. Moção n.9 017/20. 

Senhor Governador: 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MOÇÃO N. 017/20, de autoria dos Nobres 

Vereadores Marcos Furlan, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e Mauro Araújo, 

com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 

do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência, 

os protestos de minha alta estima e apreço. 

Atenciosamente, 

LDO SADAO SAKAI 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
João Dória 
Governador do Estado de São Paulo 
Palácio dos Bandeirantes 
Av. Morumbi, 4500 — Morumbi — São Paulo/SP. 
05650-905 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 103/20 
Ref. Moção n.° 017/20. 

Senhor Presidente: 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Senhoria o incluso autógrafo da MoçÃo N. 017/20, de autoria dos Nobres 

Vereadores Marcos Furlan, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e Mauro Araújo, 

com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 

do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Senhoria, 

os protestos de minha alta estima e apreço. 

Atenciosamente, 

1 i ljDO SADAO SAKAI 
Presidente da Câmara 

Ao Ilustríssimo Senhor 
Nelson Leme da Silva Júnior 
Presidente do CREF/SP 
Rua Libero Badaró, 377, 32 andar, Centro 
São Paulo - SP 
01009-000 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 103/20 
Ref. Moção n.2 017/20. 

Senhor Presidente: 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Senhoria o incluso autógrafo da MoçÃo N. 017/20, de autoria dos Nobres 

Vereadores Marcos Furlan, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e Mauro Araújo, 

com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 

do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Senhoria, 

os protestos de minha alta estima e apreço. 

Atenciosamente, 

O SADAO SAKAI 
Presidente da Câmara 

Ao Ilustríssimo Senhor 
Gustavo Borges 
Presidente da ACAD Brasil 
Rua Álvaro Alvim, 24 — Centro 
Rio de Janeiro - RJ 
20031-010 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 103/20 
Ref. Moção n.2 017/20. 

Senhor Presidente: 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Senhoria o incluso autógrafo da MoçÃo N. 017/20, de autoria dos Nobres 

Vereadores Marcos Furlan, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e Mauro Araújo, 

com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 

do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Senhoria, 

os protestos de minha alta estima e apreço. 

Atenciosamente, 

SADA° SAKAI 
Presidente da Câmara 

Ao Ilustríssimo Senhor 
Adriano de Toledo Leite 
Presidente do Condemat 
Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 1.145 
Edifício Helbor Corporate — 92 Pavimento, Sala 901 
Centro Cívico 
Mogi das Cruzes / SP 
08780-000 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 103/20 
Ref. Moção n.9 017/20. 

Senhor Deputado: 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MOÇÃO N. 017/20, de autoria dos Nobres 

Vereadores Marcos Furian, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e Mauro Araújo, 

com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 

do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência, 

os protestos de minha alta estima e apreço. 

Atenciosamente, 

,LDO SADA° SAKAI 
-residente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
André do Prado 
Deputado Estadual - PL 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
Av. Pedro Álvares Cabral, 201. São Paulo 
04097-900 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 103/20 
Ref. Moção n.2 017/20. 

Senhora Deputada: 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MOÇÃO N. 017/20, de autoria dos Nobres 

Vereadores Marcos Furlan, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e Mauro Araújo, 

com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 

do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência, 

os protestos de minha alta estima e apreço. 

Atenciosamente, 

I ALDO SADA° SAKAI 
Presidente da Câmara 

À Excelentíssima Senhora 
Katia Sastre 
Deputada Federal PL-SP 
Gabinete 428 - Anexo 4 - Câmara dos Deputados 
Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes - Brasília - DF 
70160-900 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 103/20 
Ref. Moção n.° 017/20. 

Senhor Deputado: 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MOÇÃO N. 017/20, de autoria dos Nobres 

Vereadores Marcos Furlan, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e Mauro Araújo, 

com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 

do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência, 

os protestos de minha alta estima e apreço. 

Atenciosamente, 

DO SADA() SAKAI 
ente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Marcio Luiz Alvino de Souza 
Deputado Federal PL-SP 
Gabinete 331 - Anexo 4 - Câmara dos Deputados 
Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes - Brasília - DF 
70160-900 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 103/20 
Ref. Moção n.° 017/20. 

Senhor Deputado: 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MOÇÃO N.2 017/20, de autoria dos Nobres 

Vereadores Marcos Furlan, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e Mauro Araújo, 

com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 

do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência, 

os protestos de minha alta estima e apreço. 

Atenciosamente, 

INALO° SADA() SAKAI 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Marco Aurelio Bertaiolli 
Deputado Federal PSD-SP 
Gabinete 401 - Anexo 4 - Câmara dos Deputados - Brasília — DF - Praça dos Três Poderes 
70160-900 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 103/20 
Ref. Moção n.2 017/20. 

Senhor Prefeito: 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MoçÃo N. 017/20, de autoria dos Nobres 

Vereadores Marcos Furian, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e Mauro Araújo, 

com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 

do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência, 

os protestos de minha alta estima e apreço. 

Atenciosamente, 

A O SADAO SAKAI 
da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Marcus Vinicius de Almeida Melo 
Prefeito de Mogi das Cruzes 
Av Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, Mogi das Cruzes, SP 
08780-900 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 103/20 
Ref. Moção n.° 017/20. 

Senhor Deputado: 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MoçÃo N.2 017/20, de autoria dos Nobres 

Vereadores Marcos Furlan, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e Mauro Araújo, 

com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 

do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência, 

os protestos de minha alta estima e apreço. 

Atenciosamente, 

ALDO SADA° SAKAI 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Estevam Gaivão de Oliveira 
Deputado Estadual - DEM 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
Av. Pedro Álvares Cabral, 201. São Paulo 
04097-900 

\\ 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 103/20 
Ref. Moção n.° 017/20. 

Senhor Deputado: 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MOÇÃO N.2 017/20, de autoria dos Nobres 

Vereadores Marcos Furlan, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e Mauro Araújo, 

com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 

do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência, 

os protestos de minha alta estima e apreço. 

Atenciosamente, 

A O SADA° SAKAI 
--- Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Geninho Zuliani 
Deputado Federal DEM-SP 
Gabinete 860 - Anexo 4 - Câmara dos Deputados 
Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes - Brasília - DF 
70160-900 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 103/20 
Ref. Moção n.2 017/20. 

Senhor Deputado: 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MoçÃo N. 017/20, de autoria dos Nobres 

Vereadores Marcos Furlan, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e Mauro Araújo, 

com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 

do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência, 

os protestos de minha alta estima e apreço. 

-- --- --- -___ 

---Atenciosamente, 

ALDO SADA° SAKAI 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Marcos Damásio 
Deputado Estadual - PL 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
Av. Pedro Álvares Cabral, 201. São Paulo 
04097-900 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 103/20 
Ref. Moção n.° 017/20. 

Senhor Vice-Governador: 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MOÇÃO N. 017/20, de autoria dos Nobres 

Vereadores Marcos Furlan, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e Mauro Araújo, 

com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 

do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência, 

os protestos de minha alta estima e apreço. 

Atenciosamente, 

AL 'O SADA0 SAKA1 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Rodrigo Garcia 
Vice-Governador do Estado de São Paulo 
Palácio dos Bandeirantes 
Av. Morumbi, 4500— Morumbi — São Paulo/SP. 
05650-905 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 25 de junho de 2020. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 103/20 15375 / 2020 
Ref. Moção o.° 017/20. 

Senhor Prefeito: 

\filifinialUn g
Nome: CANIARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES- CMMC 

Assunto: MOÇÃO - CAMARA MUNCIPAL 

N" 10Zi/2020 MOÇÃO 17/20 AUTORIA VERS MARCOS 

FURLAN , ANTONIO LINO. GAIO CUNHA. 

FRANCIMARIO VIEIRA E MAURO ARAUJO QUE 

Conclusão: 2010712020 

°r: p: rseEsceRnEtTe, tenhoARlADE  a elevada  GO vE RNO  honra Através  de passar às 
mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MOÇÃO N. 017/20, de autoria dos Nobres 
Vereadores Marcos Furlan, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimório Vieira e Mauro Araújo, 
com número regimental de assinaturas, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação 
do Plenário desta Edilidade. 

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência, 
os protestos de minha alta estima e apreço. 

tenciosamente, 

A1LDO SADA() SAKAI 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Marcus Vinicius de Almeida Melo 
Prefeito de Mogi das Cruzes 
Av Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, Mogi das Cruzes, SP 
08780-900 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES SECRETARIA DE GOVERNO 

OFÍCIO N" 487/2020 - SCOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Rinaldo Sadao Sakai 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Vague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Moção n° 017/20 

Senhor Presidente, 

Mogi das Cruzes, 09 de julho de 2020. 

A DISPOSIÇÃO CC:S VEREADORES 

8ciic:a4844,25a, 

o 

Reporto-me ao Oficio-Circular GPE n° 103/20, protocolado nesta Prefeitura sob o 
n° 15.375/20, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo da Moção n° 017/20, de 
autoria dos nobres Vereadores Marcos Furlan, Antonio Lino, Caio Cunha, Francimário Vieira e 
Mauro Araújo, com número regimental de assinaturas, a qual mereceu aprovação no Plenário 
dessa Edilidade, dando ciência dos trabalhos legislativos, tendo por finalidade a solicitação para 
que "as academias de Mogi das Cruzes passem a constar na fase 3 (amarela) do Plano São Patkb 
de retomada econômica." 

Com os cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência e dl* 
demais pares dessa Egrégia Câmara Municipal para comunicar-lhes a ciência do Sente 
Secretário de Saúde e do Exmo. Senhor Prefeito ao referido autógrafo. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos do-meu alto apreço e especial 
consideração. 

Atenciosamente, 

co Soares 
Seer 'rio de Governo 

SGov'gnm 



PREFEI TURA DE 

MOGI DAS CRUZES 
Secretaria de Saúde 

Rua Manuel de Oliveira. 30, Magiar 
CEP 08773-130 • Mugidas Cruzes- SP - Brasil 

Telefono (55 11) 4798-6761 
nutricao.visoOpmrnc.com.tx 

Interessado: Secretaria de Saúde 

Ao Sr. Henrique George Naufel 

Secretário Municipal de Saúde 

Proc. Adm. n": 15375 

Exerc: 2020 Fl. n°:

Informamos que após avaliação do conteúdo referente a protocolos para reabertura de 
academias, apresentado pela Câmara Municipal, não temos nada a desabonar ou a opor, 
ressaltando que a retomada de funcionamento das academias deve seguir as classificações e 
autorizações estipuladas pelo Governo do Estado de São Paulo e observando que após 
pronunciamento do dia 03/07/20 as Academias poderão fazer atendimento individualizado 
quando o Municipio estiver classificado na fase Amarela do Plano SP, havendo necessidade de 
inclusão dessa modalidade no protocolo elaborado. 

Atenciosamente, 

Divisão de Vigilância Sanitária, 06 de Julho tie 2020 

1,14 
Debora Iolanda Cardoso dos Santos 

Chefe de Divisão 

• 
Paul teus ' :ntos 

Diretora do Departame ito de ilância em Saúde 



PREFEITURA DE 

#0 - MOGI DAS CRUZES 
Secretaria de Saúde 

Rua Manuel de °foreira, 30, Mogilar 
CEP 08773-130 • Mogi das Cruzes - SP - Brasil 

Telefone (55 11) 4798-6701 
www.mogidascruzes sp.gov br 

Interessado: CMMC 

À 

Secretaria de Governo 

Proc. Adm. N°: 15375 

Exerc.: 2020 Fl. n":241/4

Após manifestação do Departamento de Vigilância em Saúde ás fls. 30, 
retornamos o presente para os trâmites subsequentes. 

Sendo o que se apresenta para o momento. 
Atenciosamente. 

Secretaria Municipal de Saúde, 07 de julho de 2020. 

Dr. H Nau fel 

unicipal de Saúde 

AMO 



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Estado de São Paulo 

SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO 

COMPROVANTE DE ENTREGA 

VEREADOR: MARCOS PAULO TAVARES FURLAN 

RELAÇAQ_DEDs2e.~01

1. OFÍCIO N2487/2020 SGOV/CAM - REF. OFÍCIO CIRCULAR GPE N2103/20 

(MOÇÃO N° 017/2020) 

Declaro ter recebido os documentos relacionadas acima. 

E 

Assinatura: 

RGF:  ,f3 

/ 2020. 
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