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Não fique de fora: café da manhã com a ACAD em Santa Catarina 

É amanhã! Neste sábado, a partir das 10h, a diretoria da ACAD, representada por seu presidente, 
Ailton Mendes, e o líder na região, Luciano Signori, estará reunida com proprietários, gestores de 
academias e autoridades de Santa Catarina. Já estão confirmadas as presenças dos vereadores 
Alexandre Cidade, autor da Lei da essencialidade no município de São José, Cryslan, também de 
São José, e Manu Vieira, de Florianópolis, autora do PL da essencialidade na capital do Estado.  

A ideia do café da manhã é ser um espaço para muita conversa, troca de ideias e para que todos 
possam pensar juntos em soluções em prol do setor. 

Reunião ACAD
S A N T A  C A T A R I N A
Sábado, 26/06 - 10H

Academia Smart Fit - Coqueiros
End.: Rua João Roberto Sanford, 41 - Coqueiros, Florianópolis

Você é de SC? Clique aqui >

/ formulario 

Encontro de Líderes: novas diretrizes

No dia 21, segunda-feira, foi 
realizado o encontro virtual de 
Líderes Regionais, reunindo as 
lideranças da ACAD em todo o 
Brasil. “O objetivo do encontro foi o 
rever os amigos, ouvir o que foi feito 
em cada estado, saber sobre vitórias 
e desafios, e poder falar sobre o 
futuro do nosso setor”, disse     
Ailton Mendes.   

ACAD e CREF3-SC: juntos em prol do setor

Hoje, o presidente da ACAD Brasil, Ailton 
Mendes, esteve reunido com o presidente 
do CREF3-SC, Irineu Wolney Furtado, 
para uma conversa sobre como as duas 
entidades podem contribuir para 
desenvolver o setor.

“Estamos reafirmando uma forte parceria 
entre nossa Associação e os CREFs 
regionais. Esse momento delicado de   

enfrentamento da pandemia deixa um legado que é a união do setor, como nunca
experimentada”, disse Ailton Mendes. 

https://chat.whatsapp.com/CVHnvISta8w9ZE2ar8aqnH


  

   

 

  

 

 

Veja outros Informativos

Acompanhe o setor fitness!

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

www.acadbrasil.com.br

Anote na agenda: dia 9 de julho encontro ACAD Bahia 

No próximo dia 9 de julho, sexta-feira, a diretoria da ACAD Brasil, liderada por Rafael Coelho, 
representante da Associação no Estado, vai realizar o encontro ACAD Bahia. Proprietários e 
gestores de academias da região estão convocados para um debate sobre o futuro do setor. 

“Esse será o primeiro encontro com gestores de academias da Bahia e estamos muito 
entusiasmados de poder apresentar a Associação. Será uma oportunidade para encontrar os 
profissionais do setor e trocar ideias sobre nossos negócios”, disse Rafael Coelho. 

Evento gratuito. Em breve, inscrições abertas!

AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
Rua Deputado Paulo JackSon, 869 - Piatã - Salvador
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
Rua Deputado Paulo JackSon, 869 - Piatã - Salvador

ACAD BAHIA
ENCONTRO

09 de Julho - 14H

Apoio:

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

