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A convite do presidente do CREF20-SE, 
Gilson Doria, em 1 de setembro, Dia do 
Profissional de Educação Física, 
Ailton Mendes, presidente da ACAD Brasil, vai 
ministrar a palestra “Mercado fitness 
pós-vacinação” em um evento organizado 
pelo Conselho. Anotem na agenda! 

Sergipe: evento do CREF20-SE terá palestra da ACAD 

Depois de muitos prejuízos, autoridades 
governamentais, entidades de classe e setor 
produtivo estão ainda mais mobilizados para 
tratar das medidas necessárias para a efetiva 
retomada. Esta semana, secretarias do 
município e do governo do Estado de São Paulo 
convocaram reuniões para traçar estratégias e a 
ACAD Brasil esteve presente em todas elas, 
representando os interesses das academias. 
Confira a agenda abaixo.   

SP: ACAD participa de reuniões com autoridades sobre retomada econômica 

Nos dias 24 e 25 de setembro, você tem um encontro marcado no ACAD Rio Grande do 
Norte, evento realizado em parceria com o CREF16-RN, que vai reunir proprietários e 
gestores de academias de todo o Estado. Haverá uma programação especial para os 
profissionais de Educação Física. É a primeira vez que a Associação realiza um evento 
na região e você não pode ficar de fora.  

Não perca! Dias 24 e 25 de setembro encontro ACAD Rio Grande do Norte

Apoio:

RIO GRANDE DO NORTE
ENCONTRO ACAD

24 E 25 de Setembro

RESERVE ESTA DATA - Em breve inscrições abertas!

• 03/08 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo 

Com a presença de dois secretários do município de São Paulo — 
Aline Cardoso, do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, e 
Edson Aparecido, da Saúde —, foi realizada, na última terça-feira, dia 
3 de agosto, uma Reunião Setorial da Saúde, Esporte e Qualidade 
de Vida. Ailton Mendes, presidente da ACAD Brasil, 
representou o setor. Também estiveram presentes 
representantes do CREF4-SP e do Sindesclubes. 



  

   

 

  

 

 PATROCINADORES:

• 04/08 – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico 

Atendendo a uma solicitação feita pela ACAD Brasil à secretaria, na última 
quarta-feira, dia 4 de agosto, foi realizada uma reunião presencial para tratar das 
estratégias de retomada dos setores produtivos. Eduardo Aranibar, subsecretário de 
competitividade da Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo, presidiu a reunião. Estiveram 
presentes: Ailton Mendes, presidente da ACAD Brasil, Rialdo Tavares, vice-presidente 
do CREF4-SP, Leonardo Cirino, diretor de marketing da ACAD Brasil e o empresário 
Pedro Mattosinho, da Fator Segurança. 

“É fundamental que estejamos presentes nas reuniões governamentais. Foram 
discutidos possível fomento financeiro para o setor; a atualização das restrições e a 
criação conjunta entre o setor e o governo do Estado para estimular a prática da 
atividade física”, disse Ailton Mendes. 

• 05/08 – Secretaria de Esportes Governo do Estado de São Paulo 

A convite da Secretaria de Esportes Governo do Estado de São Paulo, o presidente da 
ACAD Brasil, Ailton Mendes, participou ontem, dia 5 de agosto, da reunião da 
Comissão da Indústria, Comércio e Serviço do Esporte. Entre os temas da pauta, a 
participação do Brasil na maior feira esportiva do mundo, a ISPO Munique, que 
acontecerá em janeiro próximo, uma possibilidade de atrair investimentos para o 
setor esportivo, inclusive para o fitness brasileiro. Também foi proposta a 
continuidade do trabalho da Comissão, que tem ouvido os empresários do Estado. 

Um recente estudo realizado pela Universidade de 
Copenhagen revelou que a prática da atividade 
física remodela o DNA do músculo esquelético e 
assim novos sinais são estabelecidos para manter 
o corpo saudável. Sim! exercício regular reduz o 
risco de doenças. Esses mesmos pesquisadores 
também descobriram que o exercício beneficia 
órgãos distantes dos músculos, como o cérebro, e 
que os benefícios adicionais podem ter surgido 
como resultado de sinais liberados pelos músculos 
na corrente sanguínea.

Novo estudo: exercício altera DNA das células e reduz risco de doenças

Não perca a oportunidade de se associar às 
mais relevantes notícias sobre a indústria do 
fitness. Informações sobre espaço publicitário:
Clique aqui, fale conosco:       (21) 96445-5939 

Sua marca no 
Informativo
ACAD Brasil!

 Dúvidas? Entre em contato:
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