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Ao Excelentíssimo Senhor Eduardo Japonês - Prefeito Da Cidade De Vilhena/RO . 

  

 

  

  

Cautela 

URGENTE 

  

Assunto: Manutenção Abertura Academias e atividades afins  

  

  

RODRIGO FERREIRA BATISTA, brasileiro, advogado inscrito na 

OAB/RO 2840, e JUNIOR OLIVEIRA, professor, esportista, neste peditório, em prol 

dos empresários, profissionais liberais do esporte, educadores físicos de academias 

que atuam nesta cidade de Vilhena, vem, por meio desta, suplicar pela necessidade 

imperiosa manutenção de abertura e funcionamento das atividades desportivas, 

mantendo em funcionamento as academias e atividades esportivas, pelos motivos que 

passamos a expor: 

  

Senhor Prefeito, pedimos vênia para não trazermos o já exaustivo e 

debatido COVID-19, matéria veemente noticiada pelo Mundo, e não diferente em nossa 

cidade e Estado, o que nos permite desde logo apresentar as razões deste pleito. 

 

Pois bem. 

  

Realizado uma rápida pesquisa entre os profissionais e empresários da 

Categoria de Educadores Físicos, professores de artes marciais, e proprietários das 

Academias desta estimada cidade, estimou-se em pelo menos 40 unidades de 

treinamento com formação esportiva, envolvendo diretamente mais de 150 

profissionais, sem mencionar as pessoas indiretamente envolvidas.  

 

Podemos citar: educadores físicos, professores de artes marciais, danças, 

fisioterapeutas, bem como o pessoal da área administrativa e organizacional.  
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Importante ressaltar senhor prefeito, que neste cenário que além dos 

mais de 150 profissionais, existem ainda mais um razoável quantitativo de 

colaboradores indiretos que também poderão ser atingidos pela eventual suspensão 

das atividades.  

  

Antes mesmo de adentrarmos no reflexo econômico, é preciso destacar 

que as atividades físicas NÃO podem ser tratadas como mero luxo ou lazer de  

momento, mas sim SIM de uma questão de saúde pública, ou seja de caráter 

essencial.  

Contraditório neste momento pensarmos em eventual suspensão ou 

proibição destas atividades físicas e funcionais diante do momento ainda estamos 

atravessando, não podemos ainda mais atingir e punir a sociedade.  

 

Desta feita, o pedido é feito em caráter preventivo, para bem avaliar 

antecipadamente quaisquer tomada de decisão que possa atingir o ramo do esporte 

desta cidade, mantendo com responsabilidade pela manutenção das academias, é 

evidente que adotando todas as medidas de contenção do COVID-19.  

  

 Corroborando com a necessidade de manutenção do funcionamento 

das academias e demais atividades desportivas, a prática de atividade física é uma 

questão e saúde pública, é o que diz a própria Organização Mundial De Saúde (OMS) 

recomenda a prática de atividades físicas pelo menos de 150 minutos semanais.  

 

 Ademais, vale dizer, pois, que a ausência de atividades físicas são 

fatores que contribuem de 20% a 30% a mais, o risco de morte por doenças 

crônicas, como diabetes, Doenças cardíacas e acidente vascular cerebral (AVC), 

Hipertensão e Osteoporose, dentre outras. 

  

No mais, dispensamos informações sobre o tema “atividade física”, 

que alias é de incontestável notoriedade quanto ao seu benefício à saúde e 

indispensável para todos. (fonte: Ministério da Saúde) 
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Por outro giro, Senhor Prefeito, objetivamente dispensaremos os 

números e mais números, planilhas e mais planilhas dos reais prejuízos econômicos 

ocasionados com eventual vedação das atividades. 

 

Não precisamos ter expertise alguma no assunto, uma vez que os 

reflexos não só deste setor, mas como de tantos outros, é de incontestável amargor, 

mas, notadamente quanto aos profissionais liberais, tais como: professores, instrutores, 

educadores físicos e inclusive fisioterapeutas que atuam neste seguimento de 

reabilitação, e é lógico os empresários do ramo, seguem experimentando sérios 

prejuízos não só materiais, sem dúvida alguma senhor Prefeito a manutenção das 

atividades deve ser tratada como essencial para SAÚDE PÚBLICA.  Vale repetir. 

Tratamos o caso com seriedade, respeitando todos os protocolos de proteção 

recomendados pela OMS.  

 

Senhor Prefeito, tais profissionais suplicam por SOCORRO, não podem 

mais amargar prejuízos da forma que foram atingidos no ano que passou. Todo setor 

permanece em alerta.  

  

Ademais, Senhor Prefeito, vale destacar que estes profissionais em sua 

maciça maioria são remunerados por hora trabalhada - “hora homem/mulher”. A 

matemática é cruel e injusta para este grupo, simples, não produziu? NÃO é 

remunerado! 

  

Insta destacar que são sabedores sim de vossas responsabilidades 

sociais frente a esta situação de calamidade pública. Contudo, não podem suportar 

qualquer suspensão das atividades, não mais ficarão de braços cruzados, e não é 

só por tais profissionais, importa destacar que vários usuários necessitam manter suas 

atividades físicas em razão de recomendação médica, inclusive na saúde mental.  

  

É dever considerar a atividade física de caráter essencial e permanente 

para sociedade, como já dissemos alhures, considerado fator de saúde pública, o que 

justifica a cautela do pedido de manutenção das atividades. 
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Sem mais delongas, frisamos que estamos franqueados ao diálogo para 

que juntos possamos encontrar neste cenário um modelo flexível e razoável para 

manutenção do esporte.  

 

Acreditamos que o senhor Prefeito, após análise flexível, deverá atender 

este petitório, colocando-se no lugar destes profissionais, bem como dos empresários 

do ramo, e tantos outros colaboradores que atuam nas academias de nossa cidade.  

 

É o que suplicamos.  

Desde já nossos sinceros agradecimentos. 

  

Vilhena, 05 de janeiro de 2021. 

   

Rodrigo F. Batista                                                 Júnior Oliveira 

OAB/RO 2840                                                           Atleta               

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sugestão:  

  

REGRAS DE ATENDIMENTO 

  

1. Redução da capacidade de frequência em 50% dos alunos no espaço comum das 

academias; 

2. Atendimento com hora marcada e prioritário para alunos que possuem 
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recomendação médica; 

3. Todos os profissionais e demais colaboradores devendo fazer uso obrigatórios de 

EPI; 

4. Após o uso de aparelhos e outros instrumentos, deverão ser higienizados com álcool 

em gel 70%; 

5. Antes de abrir, bem como em seu enceramento é obrigatório desinfecção de 

paredes, pisos, equipamentos e seus acessórios; 

6. Recomendação de distanciamento de no mínimo 2 metros. 
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