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A agenda desta semana foi extremamente 
produtiva para o setor. Uma comitiva do 
fitness nacional foi recebida por autoridades 
federais (senador, vice-presidente do Senado 
Federal, presidente de um dos maiores 
partidos do país e deputados federais e 
distritais).  

Representando a ACAD Brasil estiveram 
presentes: Ailton Mendes, presidente, 
Mario Duarte, jurídico, Marcelo Machado, 
líder regional no DF, e Lúcio Rogério, 
consultor parlamentar. Também fizeram 
parte da comitiva Patrick Aguiar, presidente 

Em prol do setor: mais uma rodada de reuniões com autoridades federais

do Cref7-DF, e Thais Yeleni, presidente do Sindicato das Academias do Distrito Federal. 

“Esses esforços são importantíssimos para que possamos proteger o setor de 
academias, promovendo a conscientização, o diálogo aberto e argumentando com as 
autoridades públicas. Vamos avançar e fortalecer o nosso setor, em todo território 
nacional”, disse Ailton Mendes.

O Senador da República e vice-presidente do 
Senado Federal, Veneziano Vital, recebeu a 
comitiva fitness, juntamente com o presidente 
da Comissão do Esporte, Deputado Felipe 
Carreras (PSB/PE). A reunião foi toda voltada 
para tratar de assuntos de interesses do 
setor, entre os quais a valorização e o 
reconhecimento das atividades das 
academias e dos profissionais de Educação 
Física. 

Setor de academias no Senado Federal 

Senador Veneziano Vital posta reunião 
com a comitiva-�tness no seu Intragram

A comitiva do fitness nacional foi 
recebida pelo presidente do PSD, 
Gilberto Kassab, na manhã desta 
quarta-feira, dia 18. A pauta foi a 
importância do setor no combate e 
prevenção de doenças e a necessidade 
de reconhecimento oficial da 
essencialidade das atividades das 
academias para a população.

Setor se reúne com presidente do PSD para discutir essencialidade 
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Ontem, dia 19 de agosto, foi realizada a 35ª edição 
do encontro UNEN – União Nacional das Escolas 
de Natação, que reuniu especialistas do setor de 
fitness e da área de Saúde. O presidente 
Ailton Mendes e a diretora Monica Marques 
representaram a ACAD Brasil no debate 
Posicionamento estratégico de academias no 
mercado de Saúde. 

“O encontro de hoje foi principalmente para
repensar o posicionamento de mercado, buscando mais reconhecimento e, também, o 
nosso devido lugar dentro da área da Saúde, uma vez que o setor trabalha diretamente com 
a prevenção. Os debates e explanações foram extremamente ricos e a participação da 
ACAD Brasil fundamental para que nossa luta seja ainda mais fortemente representada”, 
disse Marlize Geri, representante da UNEN. 

UNEN debate posicionamento estratégico do setor 

Como resultado dos esforços de entidades do 
setor, a Câmara dos Deputados aprovou nesta 
quarta-feira, dia 18 de agosto, o regime de 
urgência para o Projeto de Lei 2486/21, cujo 
relator é o deputado federal Evandro Roman, que 
tem mantido estreito diálogo com o setor. O PL 
cria o Conselho Federal de Educação Física 
(Confef) e os respectivos conselhos regionais 
(Crefs), com o objetivo de regularizar esses 
órgãos, já existentes. Esses conselhos foram 

criados por lei de iniciativa do Congresso, mas estão sendo questionados na Justiça sob o 
argumento que que a iniciativa da lei deveria ter sido do presidente da República. A 
proposta poderá ser votada nas próximas sessões do Plenário.

Aprovado regime de urgência para PL que regulariza Confef e Crefs

Atenção proprietário e gestor de academia! Não fique de fora do Censo Fitness 2021, que 
será uma fonte confiável de informação sobre o cenário do setor brasileiro nas áreas de 
gestão, marketing e vendas. Com apoio de várias entidades e empresas do setor, entre as 
quais a ACAD Brasil, o Censo Fitness 2021 será uma ferramenta estatística fundamental 
para profissionais e servirá de apoio à toda a indústria. 

Participe agora mesmo do Censo Fitness 2021 

Últimos dias para responder ao Censo Fitness 2021!
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Sua marca no
Informativo ACAD Brasil!

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 

https://censofitness.com.br/
https://censofitness.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521964455939
https://acadbrasil.com.br/
https://acadbrasil.com.br/

