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

Celso Mitsunari
Celso Mitsunari

É hoje! Às 15 horas, será realizada uma audiência pública, a pedido da ACAD Brasil, presidida 
pela Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. O encontro 
será para tratar especialmente do Eu Cuido, Eu Treino, movimento nacional de combate ao 
sedentarismo criado pela Associação e lançado esse mês, em todo o país. O objetivo é ter o 
apoio oficial de parlamentares para que o movimento ganhe ainda mais força.

/ formulario

Prefeito de Campinas recebe empresários do fitness

Uma comitiva liderada pelo representante da ACAD 
Brasil em Campinas, Carlos Eduardo Fontes, com o 
apoio do vereador Permínio Monteiro e empresários 
de academias da região, foi recebida pelo prefeito 
Dário Saadi. Como médico infectologista e 
recém-eleito vice-presidente de Saúde da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP), Saadi esteve atento à 
solicitação da Associação para que as academias e 
os profissionais de Educação Física do município
sejam reconhecidos como serviços essenciais. 

Não fique de fora! Hoje, às 15h ACAD Brasil
no Congresso Nacional HOJE

Não deixe de assistir a audiência online e ao vivo! Clique aqui e confira 

“Nossa conversa na Prefeitura foi para reforçar a essencialidade do nosso setor. O prefeito 
Saadi foi muito receptivo e considera a importância da atividade física para a promoção da 
saúde. Há possibilidade de avançarmos nesse entendimento e já existe um Projeto de Lei 
que reconhece a essencialidade do setor, sendo apreciado pela Câmara municipal. 
Esperamos que seja aprovado, em breve”, disse Carlos Eduardo Fontes.   

Vereador Permínio Monteiro, Prefeito Dário Saadi,
Carlos Eduardo Fontes e Professor e empresário Brito

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1789


  

   

 

  

 

 

Novos líderes regionais integram a Associação 
Uma das estratégias da nova diretoria da ACAD Brasil é, até 2022, ter líderes regionais em 
todas as capitais brasileiras e, também, nas dez cidades que têm mais de 700 mil habitantes. 
Esse movimento já começou e a Associação dá as boas-vindas a quatro novas lideranças 
que, a partir desse mês, farão parte do time nacional. Rafael Coelho, da academia Go CrossFit, 
é o novo representante na Bahia; Marcelo Machado, do Grupo Ultra Fit, assume o desafio no 
Distrito Federal e Luciano Signori vai defender o setor em Santa Catarina (não perca a edição 
de abril da Revista ACAD que trará material especial sobre todos os líderes). 

Também já está oficialmente nomeado para a liderança em São Paulo, Almir Mendes, que 
mesmo antes de assumir o cargo, já estava trabalhando em prol do setor. “Temos um desafio 
gigante que é convencer o poder público, tanto na cidade como no estado de São Paulo, de 
que nossas empresas são geradoras de saúde e que, portanto, são essenciais para a 
população. Não podemos estar fora da luta contra a Covid-19, tampouco da pandemia 
silenciosa que acomete o país: o sedentarismo. Há mais mortes por falta de atividade física 
do que por inúmeras patologias. Essa é a nossa bandeira agora: mostrar a essencialidade do 
setor”, disse Almir Mendes.     

Dúvidas? Entre em contato:       
      (21) 96445-5939 
      atendimento@acadbrasil.com.br
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Almir Mendes
Líder Regional ACAD Brasil - SP

Rafael Coelho
Líder Regional ACAD Brasil - BA

Marcelo Marchado
Líder Regional ACAD Brasil - DF  

Luciano Signori
Líder Regional ACAD Brasil - SC

Campo Grande: vereadores querem academias como serviços essenciais 

Três vereadores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 
apresentaram um projeto de lei que reconhece a prática de 
atividades físicas como essenciais, no município. Riverton (DEM), 
que é profissional de Educação Física, Edu Miranda (Patriota) e 
Papy (Solidariedade) esperam aprovar o PL nas próximas 
sessões.    

“Exercitar-se periodicamente é fundamental para prevenir e controlar doenças cardíacas, 
obesidade, diabetes e até câncer. Sem contar a saúde mental, que comprovadamente recebe 
ajuda e equilíbrio por meio das atividades físicas. Como educador físico defendo que a 
prática de atividades deve ser mantida, incentivada e os profissionais da área reconhecidos 
diante de seu grande valor, em especial neste período de pandemia”, diz Riverton, um dos 
autores do projeto de lei. 

CO N Q U I S TA A C A D BRASILESSENCIAIS

A C A D E M I A S  S Ã O

https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil/

