
Hoje pela manhã, a ACAD Brasil assinou
um acordo de cooperação com o 
Comitê Paralímpico Brasileiro, que prevê a 
cooperação técnica e o intercâmbio de 
informações, experiências e tecnologias. 
Entre os objetivos estão: a realização de 
capacitação profissional no esporte 
Paralímpico no modelo à distância e/ou 
presencial para educadores físicos; tornar a 
atividade física e esportiva cada vez mais 
acessível às pessoas com deficiência.   

Clique aqui e confira os cursos

ACAD fecha acordo com Comitê Paralímpico Brasileiro

Nesta semana, o presidente da ACAD Brasil, 
Ailton Mendes, cumpriu uma agenda de 
compromissos presenciais em Brasília, com 
reuniões e encontros com autoridades no 
Senado da República, na Câmara Federal dos 
Deputados e na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal. Também integraram a 
comitiva do setor de fitness Patrick Aguiar, 
presidente do CREF7-DF, Thais Yeleni, 
presidente do SINDAC/DF, e Lucio Rogério, 
consultor parlamentar da ACAD. 

O Senador Veneziano Vital do Rego ouviu os 
pleitos da comitiva, que incluíram questões 
sobre a Reforma Tributária e a criação de 
uma Comissão Especial para tratar o tema. 
Ele também parabenizou a Associação pela 
condução da defesa do setor, em todo o país. 

A comitiva também esteve com o Deputado 
Distrital João Hermeto de Oliveira Neto, a 
quem entregou material técnico com 
argumentações sobre inconstitucionalidade 
de alguns projetos de lei que estão 
tramitando na casa e podem vir a prejudicar 
as atividades das academias. Também 
esteve da pauta do encontro a importância 
de reconhecer a essencialidade do setor.  
 

ACAD em Brasília: Associação tem rodada de reuniões com autoridades  

ACAD no Senado: Patrick Aguiar, 

Senador Veneziano e Ailton Mendes

Comitiva fitness recebida pelo 

Dep. João Hermeto (ao centro)
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Veja outros Informativos

Acompanhe o setor fitness!

PATROCINADORES:

Nesta semana, o Secretário de Desenvolvimento 
Econômico e presidente do Comitê de Crise do 
Estado do Amazonas, Jório Veiga, recebeu uma 
comitiva de empresários de academias, 
organizada por Taner Verçosa, líder da ACAD 
Brasil na região. Na pauta, o pedido do setor 
para que as academias possam funcionar de 5h 
a meia-noite, com 50% da capacidade e com 
aulas coletivas. 

“Reunimos empresários de Manaus para que a voz do setor pudesse ser ouvida. O 
secretário acatou nossa solicitação e a submeteu ao Comitê de Crise que aprovou, por 
unanimidade, o nosso pleito na íntegra. É a união do setor mais uma vez mostrando a 
sua força”, disse Verçosa. 

Amazonas: setor unido tem pleito aprovado por Secretário de Governo 

Taner Verçosa -  Líder regional AM

No dia 19 de agosto, próxima quinta-feira, a 
UNEN – União Nacional das Escolas de Natação 
vai realizar um evento reunindo especialistas do 
setor de fitness e da área de Saúde. 

Ailton Mendes, presidente da ACAD Brasil, 
Monica Marques, Diretor da Associação e da Cia 
Athletica, Jorge Steinhhilber, conselheiro 
honorário do Confef, Dr. Pedro Cunha Andrade, 
ortopedista do Bolha D’água Centro Aquático e 
Jocian Bueno, do Centro de Psicomotricidade 
Água e Vida, vão integrar o debate 
Posicionamento estratégico de academias no 
mercado de Saúde – como somos vistos e como 
queremos nos posicionar?

Clique aqui faça sua inscrição!

Debate: Posicionamento estratégico de academias no mercado de Saúde 

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 
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