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Essa edição traz tudo sobre o novo público que 
chega às academias da Europa, Estados Unidos e 
China: os sedentários que nunca treinaram e, no 
pós-Covid, estão dispostos a cuidar da própria saúde. 

Leia também uma entrevista com o prefeito de São 
Paulo, que sancionou a lei da essencialidade das 
academias. Na coluna Academia Legal tudo sobre 
os projetos de lei que tratam das atividades de 
personal trainer. Leia também a aposta do mercado 
internacional nas aulas coletivas e entrevista 
exclusiva com Paola Machado, nas Páginas Azuis. 

Tudo isso e muito mais na sua Revista ACAD 
edição 94! Leia online

Imperdível: leia a edição 94 da Revista ACAD 

/ formulario

O governo inglês vai lançar o programa 
"Incentivos à Saúde" com recompensas 
financeiras e outros incentivos para encorajar as 
pessoas a se exercitarem mais e a comerem 
melhor. O objetivo é ajudar a prevenir doenças, 
diminuir custos da rede pública de saúde e ter 
uma comunidade mais ativa e saudável.   

O ministro da Saúde Pública, Jo Churchill, disse: 
“esse programa é parte da estratégia para ajudar 
as pessoas que vivem com obesidade a terem um

Inglaterra paga incentivo para quem praticar atividade física

peso mais saudável. O governo está empenhado em melhorar a saúde de todos e 
facilitar para que as pessoas aumentem sua atividade física e comam melhor, elevando o 
nível de saúde de nossa nação.”

Proteção, apoio, fomento, descontos, facilidades e 
orientações técnicas e jurídicas são alguns dos 
muitos benefícios de fazer parte da maior 
associação de academias do país. 

A ACAD Brasil existe há mais de vinte anos e a cada 
gestão vem se estruturando e ganhando ainda mais 
força e representatividade no território nacional, 
oferecendo uma série de vantagens para todos os 
seus associados, de Norte a Sul do país. 

Benefícios ACAD: faça parte da maior associação de academias do Brasil 

Se você já faz parte da nossa entidade, confira se está aproveitando de todos os benefícios que 
oferecemos. Se ainda não faz, não perca essa oportunidade: associe-se agora mesmo! 

Conheça os muitos benefícios de fazer parte da ACAD Brasil

https://acadbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/07/edicao-94.pdf
https://acadbrasil.com.br/product/associado-acad-brasil/
https://drive.google.com/file/d/14-mQRqTjBFmuDnkCN6AsIMEVr7MWpE4j/view


Veja outros Informativos

Acompanhe o setor fitness!

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

www.acadbrasil.com.br

Há anos o mercado brasileira de fitness apresenta os mesmos números como oficiais. 
Será que já não é hora de fazer um novo levantamento? Apoiado por várias entidades e 
empresas do setor, entre as quais a ACAD Brasil, o Censo Fitness 2021 promete ser 
divisor de águas para gestores e profissionais, apoiando toda a indústria. O objetivo é 
reunir informações para que se tenha um panorama real das academias do país, 
percebendo o verdadeiro impacto provocado pela pandemia. E como Censo Fitness 2021 
servirá de fonte confiável de informação e retratando o cenário fitness brasileiro nas 
áreas de gestão, marketing e vendas, com tratamento estatístico adequado. 

Você já respondeu ao Censo Fitness 2021? 

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

