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Prezados empresários de academia 

 

Não preciso falar aos senhores das dificuldades que esse período de paralização de 

trabalho trouxe as nossas empresas. Claro, elas atingiram sensivelmente o sindicato 

também. 

Muito nos empenhamos em atender as necessidades dos empresários e passo a relatar as 

nossas ações, até o presente momento: 

1- Enviamos carta consulta à PMSP e ao Governo SP, à este segundo estendemos 

nossa consulta às principais cidades do Estado; 

2- Elaboramos e enviamos protocolo de abertura a cada Prefeito das principais 

cidades do Estado e ao próprio Governador. Destaque para as Academias de 

Tênis, Cross Fit, Escolinhas de Futebol, as Empresas de Locação de Quadras e 

Canchas, Estúdios de Personal, que elaboraram seus próprios protocolos de 

abertura, os quais foram enviados aos Prefeitos e ao Governador, com a chancela 

do Sindicato; 

3- Estreitamos o relacionamento entre o SEEAATESP e a ACAD através dos 

nossos associados Richard Bilton (Cia Athletica) e Daniel Figueiredo 

(Bodytech) unindo forças em busca da retomadas dos nossos trabalhos; 

4- Assinamos junto com os Sindicatos Laborais, adendos a CCT todas as vezes que 

o Governo Federal publicou normas para suspensão e/ou redução de salários e 

jornada de trabalho, documentos protocolados na Secretaria do Trabalho e 

Emprego; 

5- Nos agregamos a ACAD e as grandes empresas para a elaboração e viabilização 

do Lay Off, previsto no art. 372 da CLT. Desenvolvemos juntamente com os 

Sindicatos Laborais uma plataforma de cursos de reciclagem profissional para 

que os empregados das Academias pudessem frequentar os cursos via internet e 

receber seus salários – ou ajuda de custo – através do FAT, conforme previsto na 

legislação. Não tivemos despesas com os cursos que nos foram gentilmente 

cedidos pela ACAD, CREF-SP, Bodytech Cia Athletica, Selfit e Smart Fit, 

complementados com a plataforma da CNS. Além dos cursos de atendimento e 

de cada modalidade de condicionamento físico desenvolvidos nas Academias 

tivemos também cursos de informática, segurança e de administração financeira. 

6- Respondemos a inúmeros e-mail, fale conosco, WhatsApp, além de atendimento 

direto no telefone do sindicato e no celular do presidente. Auxiliamos várias 

empresas, através dos seus contadores e advogados, na viabilização dos diversos 

procedimentos de legitimação dos recursos de sobrevivência das Academias 

(MP 936 – Lei 14.020 – Decr. 10.422 – Lay Off  Art. 476-A da CLT – e 

demais); 

7- Assinamos o protocolo de reabertura das empresas com a Prefeitura Municipal 

de São Paulo; 

8- Após reunião presencial com o Adv. Fernando Capez, presidente do PROCON, 

enviamos documento de procedimento de renegociação de planos (cancelamento 

e remanejamento) adotados pelas empresas para evitar reclamações ao Órgão de 

Defesa do Consumidor. 
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Apesar de todo esforço dispendido durante o nosso confinamento, não foi possível ainda 

o retorno normal ao atendimento dos nossos clientes e ainda estamos em risco de termos 

nosso negócio sensivelmente comprometido podendo chegar ao encerramento das 

atividades, tendo em vista não sabermos até quando essa situação permanecerá, ou 

mesmo voltar a agravar-se provocando novo retrocesso e nova paralisação. A 

possibilidade de um novo surto de contaminação e mortes não é totalmente descartável. 

Quero registrar os nossos agradecimentos à Paineira Contabilidade, Escape 

Comunicação, Coelho e Morello Advogados, que além de reduzir sensivelmente seus 

honorários não mediram esforços em nos atender em tempo record, como exigia a 

situação. Nossos agradecimentos também ao nosso senhorio Sr. Fernando Golveia que 

reduziu temporariamente o nosso aluguel em 50% e que, através do seu relacionamento 

político nos colocou em contato permanente com a Secretaria do Trabalho do Município 

de SP – Srª Aline Cardoso – que nos ajudou na apresentação e assinatura do protocolo 

do município. Agradecemos também ao ex-empresário de Academia Mauricio 

Fernandez que nos abriu portas junto a Secretaria de Esportes do Est. SP onde levamos 

nossas argumentações e reivindicações fazendo-as chegar ao Governador do Estado e ao 

Ver. Rodrigo Goulart a quem também agradecemos, que prontamente nos atendeu em 

defesa do setor junto ao Prefeito Bruno Covas.  

 

Todos estes procedimentos foram realizados com o apoio e orientação da CNS através 

do seu presidente José Luiz Fernandes, da FESESP através do seu presidente Luigi 

Nese, além de agradecimentos especiais a dois diretores dessas entidades, os senhores 

Mario Frassati e Robson Gil que estiveram sempre em apoio ao nosso trabalho. 

Mas nosso maior agradecimento à Sara Palma que não parou de trabalhar um dia sequer 

atendendo aos associados e as necessidades de rotina do Sindicato. 

 

A nossa expectativa era que esse trabalho fosse reconhecido e recompensado através de 

novas adesões ao quadro associativo do Sindicato mas, mesmo atendendo a todos sem 

exceção, isso não aconteceu, mas continuaremos trabalhando atendendo 

indiscriminadamente e incondicionalmente todas as empresas da Categoria Econômica. 

 

Atenciosamente, 

 

   

À DIRETORIA 
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