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Dúvidas? Entre em contato:       
      (21) 96445-5939 
      atendimento@acadbrasil.com.br

I N F O R M A T I V O
Ações ACAD Brasil

CREFs de todo o Brasil apoiam o movimento
Nas últimas semanas, a diretoria da ACAD e as lideranças regionais estiveram envolvidas em 
um esforço conjunto para engajar os CREFs de todo o país – que representam mais de 480 
mil profissionais de Educação Física – ao movimento Eu Cuido, Eu Treino. 

A plataforma Eu Cuido, Eu Treino já está no ar! A ideia é entregar à população treinos 
gratuitos, para que todos possam se manter ativos e, juntos, seja possível vencer o 
sedentarismo. É a força do setor mostrando sua essencialidade e sua preocupação com a 
saúde preventiva! 

Imprensa: líderes regionais se engajam na divulgação 

Hoje, 1º de abril, foi feita uma força-tarefa de divulgação do Eu Cuido, 
Eu Treino na imprensa nacional. Os líderes da Associação em cada 
região foram convocados para participar desse esforço, envolvendo 
suas assessorias de imprensa e fazendo contato com a mídia local. 

Celso Mitsunari, Representante da ACAD Brasil no Mato Grosso, é um 
exemplo de engajamento nessa ação e já conquistou os primeiros 
resultados, CLIQUE AQUI E CONFIRA!

Acesse e divulgue! www.eucuidoeutreino.com
Celso Mitsunari

Na próxima quarta-feira, 7 de abril, Dia 
Internacional da Saúde, uma live imperdível vai 
marcar o lançamento nacional do Eu Cuido, Eu 
Treino. Gustavo Borges, diretor da ACAD, e 
Marcio Atalla, profissional de Educação Física, 
apresentador de TV e um dos mais famosos 
entusiastas da prática da atividade física, 
estarão reunidos em uma live para falar da 
importância do combate ao sedentarismo. 

O bate-papo tem por objetivo lançar o Eu Cuido, Eu Treino para a população brasileira e 
engajar o maior número de pessoas em um único propósito: sair do sofá, se manter ativo e 
cuidar da saúde, especialmente em tempos de pandemia. 

Live com Gustavo Borges e Marcio Atalla  

Gustavo Borges      Marcio Atalla

LIVE

https://www.eucuidoeutreino.com/treinos/formulario
https://maisquefato.com.br/destaque/eu-cuido-eu-treino-acad-lanca-movimento-de-combate-ao-sedentarismo-na-semana-internacional-da-saude/
https://www.eucuidoeutreino.com/

