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Negociações junto ao ECAD 

Como resultado da reunião com o ECAD, 
realizada nesta quinta-feira, 20 de maio, a 
ACAD Brasil garantiu 30% de desconto e ainda 
solicitou um desconto maior para os próximos 
meses, para os nossos associados. 

Isabela Guimarães, coordenadora de Cinema e 
Clientes Gerais e Arrecadação e Rodrigo 
Ferreira, consultor de Marketing, falaram pelo

ECAD, enquanto o presidente Ailton Mendes, o advogado Mario Duarte e a gestora 
Andrea Rodrigues representaram a Associação e as mais de 30 mil academias do Brasil.

ASSPM também apoia essencialidade das academias

Ontem, dia 20 de maio, Ailton Mendes, 
presidente da ACAD Brasil, esteve reunido com o 
presidente da Associação dos Subtenentes e 
Sargentos da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, Írio Trindade de Jesus. Também 
estavam presentes Luiz Brasão Junior, gestor 
administrativo da ASSPM, Carlos José de Brito, 
coronel da PM, Nelson Leme, presidente do 
CREF4-SP e o vereador Rodrigo Goulart. 

“O encontro foi muito positivo. Fechamos mais um apoio e a partir de agora a ASSPM vai 
atuar, junto com a ACAD e o CREF4-SP, em todos os municípios do Estado, em defesa da 
sanção da lei na capital e pela aprovação nos demais municípios de projetos de leis que 
garantam a essencialidade das academias e dos profissionais de Educação Física”, disse 
Ailton Mendes. 

Secretário de Saúde diz que academia é segura 

“A vantagem de você estar em ambiente seguro é que lhe permite 
retomar às atividades. Estou aqui, em uma atividade na academia de 
ginástica, todos de máscara e com distanciamento, e dessa forma 
garantindo a segurança. É assim, com responsabilidade, que a gente 
vai poder conviver com a pandemia. Se cuidem!” 

Essas são as palavras do Secretário de Saúde o Estado de São Paulo, 
Jean Carlo Gorinchteyn, em um vídeo publicado hoje, dia 21 de maio, 
nos stories de suas redes sociais, diretamente da academia, em uma 
aula de bike indoor. 

Clique aqui, assista ao vídeo >>>

À esquerda Carlos José de Brito, Luiz Brasão Júnior 
e Ailton Mendes e à direita Rodrigo Goulart, 
Írio Trindade de Jesus e Nelson Leme.

https://www.instagram.com/p/CPI9i3Jnr4-/?utm_medium=share_sheet


  

   

 

  

 

 

Veja outros Informativos

Acompanhe o progresso do setor fitness!

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

Santa Catarina: líder da ACAD será palestrante em evento do fitness

Luciano Signori, líder da ACAD Brasil em 
Santa Catarina, será palestrante do GAP: 
Gestão de Alta Performance, evento que 
reúne empresários e gestores de 
academias da região. O GAP é organizado 
a cada três meses, pela Consultoria GF, e 
essa próxima edição será realizada 
amanhã, dia 22 de maio, a partir das 9 da 
manhã, em Florianópolis. São esperados 
representantes de quarenta academias.

“Fui convidado para falar sobre a 
importância da Associação para todo 
o setor e de nós, gestores e 
empresários de academias, estarmos 
unidos para vencer os muitos

Campanha “Meio aberto e meio quebrado” é intensificada 
Durante nove dias, a campanha 
“Meio aberto e meio quebrado” vai 
veicular três spots diários na Bandnews, 
maior audiência do país. A campanha faz 
parte de um movimento que reúne mais 
de 100 entidades de classe, entre as 
quais a ACAD Brasil, que representam 
dezenas de setores da economia e lutam 
pelo pleno funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais, 
respeitando os protocolos de saúde e 
segurança. 

Também como ação da campanha, hoje, 
mais uma vez, foi publicado no jornal O 
Globo, Folha de São Paulo, Valor, Tribuna 
do Paraná e Estado (Ceará), um 
anúncio-manifesto.

Clique aqui, confira anúncio >>>

www.acadbrasil.com.br

 desafios que ainda temos pela frente, no pós-pandemia. O evento será mais uma 
oportunidade para mostrar o forte trabalho da ACAD e convidar a todos a fazerem parte 
dessa Associação”, disse Signori. 

https://acadbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/05/acad-informativo-14-05-2021-anuncio-manifesto.pdf
https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil
https://acadbrasil.com.br/

