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Ao  
Sr. Secretário da Saúde do Estado de SP 
 
Dr. Jean Gorinchteyn 
 
Prezado Sr. Secretário, 
 
Por solicitação do Prof. Nelson Leme da Silva Junior Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 4ª 
Região, do Prof. Ailton Mendes Presidente da Associação das Academias do Brasil e do Prof. Gilberto Bertevello 
presidente do Sindicato das Academias de São Paulo e Vice-Presidente Setorial da CNS, vimos relatar e solicitar o 
quanto se segue. 
As Academias do Estado de São Paulo tiveram o seu contingente de frequentadores reduzidos a menos de 50% do 
seu potencial. Jamais tivemos a totalidade da nossa capacidade preenchida o que nos faz acreditar que hoje 
conseguiríamos trabalhar com apenas 45% do nosso potencial. 
Ao entrarmos em contato com aqueles a quem atendíamos somos informados da sua intensão em retomar os 
treinamentos somente após a segurança ser reestabelecida.  
Novos planos não estão sendo vendidos e as renovações de planos findos não estão acontecendo. O cenário é 
muito triste, grave e cruel. 
Tendo em vista a retomada da fase vermelha dentro de poucos dias e devido a evidente essencialidade da nossa 
atividade profissional, solicito a especial atenção em flexibilizar o horário de atendimento das nossas empresas para 
12 horas diárias visando uma maior distribuição dos horários de atendimento com maior espaçamento nos 
agendamentos.  
Todas as medidas de prevenção sanitária estão tomadas e nossas Academias devidamente equipadas como 
demonstram diversos protocolos já encaminhados pelas entidades representantes do setor.  
Estamos em vias de fechamento em inúmeras empresas e sem recursos sequer para honrar com as necessárias 
obrigações trabalhistas de rescisão de contratos e não há mais saída a não ser voltarmos ao trabalho como em 
início de carreira. 
Certo da sua especial atenção para com as Empresas de Condicionamento Físico do nosso Estado de São Paulo, 
agradeço antecipadamente. 
 

 
Com elevada estima e distinta consideração. 

 
São Paulo, 02 de abril de 2021 

 
Atenciosamente, 

 
Luigi Nese 

Presidente da CNS 
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