
Na noite do dia 20 de outubro, quarta-feira, foi 
aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal 
o projeto que torna essencial o serviço das 
academias. Essa é mais uma conquista do setor, 
representada nos esforços de um grupo que vem 
atuando fortemente na região: Patrick Aguiar, 
presidente do CREF7-DF, Thais Yeleni, presidente 
do Sindac-DF, Ailton Mendes, presidente da ACAD 
Brasil e Marcelo Machado, representante da 
Associação no Distrito Federal. 

“O PL 1211/2020, de autoria do deputado Martins Machado, insere as academias de todas 
as modalidades como essenciais no âmbito do DF. Muitas foram as reuniões que o SINDAC, 
o CREF e a ACAD Brasil participaram para construir essa vitória. Agora, o projeto deve seguir 
para a aprovação do governador Ibaneis Rocha”, disse Patrick Aguiar.

Vitória: essencialidade das academias é aprovada em Brasília 

Thais Yeleni, Ailton Mendes, Mário Duarte, 
Patrick Aguiar e Marcelo Machado.

"Trabalho para o amanhã: inovando para uma 
força de trabalho que envelhece" é uma 
iniciativa do International Longevity Center 
que prevê uma competição para encontrar 
maneiras de garantir que os trabalhadores 
idosos permaneçam 'aptos para trabalhar'. A 
ideia é reunir soluções para que pessoas 
mais velhas possam estar física e 
mentalmente saudáveis por meio de 
atividades físicas.

Segundo a equipe do ILC: "aproveitar o potencial dos trabalhadores, independentemente da 
idade, será crucial na recuperação pós-pandemia e pode entregar um dividendo de 
longevidade significativo para economias em todo o mundo."

As inscrições estão abertas até 31 de outubro de 2021. ACESSE! 

Competição mundial de fitness quer ajudar terceira idade a se manter ativa

“O evento que realizamos aqui no Piauí representa a 
força da parceria entre o CREF15 e a ACAD Brasil. 
Muitas vezes, essas duas instituições fundamentais 
para o setor são vistas como opositoras, mas 
somos sim parceiras e contribuímos mutuamente 
para o nosso crescimento, o que ficou bem evidente 
na fala do presidente Ailton, durante o evento. 
Nosso diálogo com os empreendedores do fitness 
cada vez aumenta e se fortalece”, disse Danys 
Queiroz, presidente do CREF15-PI. 

Piauí: ACAD Brasil e CREF juntos pelo setor 
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Veja outros Informativos

Acompanhe o setor fitness!

PATROCINADORES:

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:
(21) 96445-5939  :: atendimento@acadbrasil.com.br  :: www.acadbrasil.com.br

De 26 a 28 de novembro, a ACAD Brasil vai participar da Expo Super Show, no Rio de Janeiro, 
com vantagens para os associados: 2 ingressos free por CNPJ para cada academia associada 
e 20% de desconto nos demais ingressos. Unindo nutrição esportiva, equipamentos, moda 
fitness e competições de bodybuilding (amador e profissional), será uma feira de negócios 
para profissionais como nutricionistas, médicos do esporte, educadores físicos, 
fisioterapeutas, treinadores, coaches, atletas, fisiculturistas, gestores de academias e para 
quem gosta atividades físicas, esporte e nutrição. O objetivo da feira é gerar negócios e se 
tornar o ponto de encontro de lojistas e proprietários de academias. Além disso é um grande 
atrativo para os muitos visitantes que vêm aqui encontrar atletas e influenciadores fitness, e 
experimentar as últimas tendências e produtos do mercado.

Rio de Janeiro: ACAD Brasil participa da Expo Super Show 

Cupom ACAD: ACAD20
Acesse e Confira!
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