
Desde o dia 8 de março de 2021, semanalmente, a equipe de 
Comunicação da ACAD Brasil produz este informativo com 
notícias do setor e relatos sobre as ações da Associação. Hoje, 
essa produção chega à 40ª edição. Nestes quarenta informativos 
foram publicados pesquisas e estudos internacionais, trâmites 
de leis que impactam o setor, decisões governamentais, eventos 
do mercado, parcerias, ações da diretoria, desafi os e conquistas. 
Tudo para que o associado ACAD possa se manter por dentro do 
que acontece com o fi tness, no Brasil e no mundo.  

Informativo ACAD Brasil: 40 edições

A primeira Convenção presencial da Metodologia Gustavo Borges 
do pós-pandemia reuniu profi ssionais do fi tness nacional, de 
todas as regiões do país. Realizada ontem, dia 9 de dezembro, 
em Alphaville, São Paulo, a convenção apresentou conteúdos 
sobre estratégia, planejamento, análise de modelos de negócio, 
direcionamento de ações. 

“A MGB é parceira da Associação e temos trabalhado na mesma 
direção para que possamos fortalecer o setor e contribuir para o 

Já no espírito natalino, a ACAD Brasil apoia um dos projetos 
mais bem sucedidos do país: a Roda de Brinquedo. Criado 
em 2014 pelo empresário Alessandro Mendes, o movimento 
começou com 20 brinquedos e, no mesmo ano, benefi ciou 
1.358 crianças de 4 municípios do estado do Rio de Janeiro, 
em 6 instituições. No ano passado, os números subiram para 
9.429 crianças que receberam mais de 16 mil brinquedos em 30 
cidades de 8 estados, envolvendo mais de 250 voluntários. 

Roda de Brinquedo presenteia mais de 9 mil crianças

ACAD participa da Convenção da Metodologia Gustavo Borges

“Nossa meta é ultrapassar a marca de 50 mil crianças presenteadas, em mais de 50 cidades pelo 
Brasil. Para isto, contamos com líderes em cada local, responsáveis por monitorar os locais de coleta 
dos brinquedos e coordenar os voluntários. É muito bom ver que esse movimento do bem cresce a 
cada ano”, diz Alessandro Mendes. 

Participe desta roda do bem: www.rodadebrinquedo.com.br

Este é o último informativo do ano, mas no dia 14 de janeiro será publicado o primeiro dos mais de 50 
que serão produzidos em 2022! Fique de olho! 

desenvolvimento dos negócios das academias”, disse Ailton Mendes, presidente da ACAD Brasil, que 
teve a palavra durante a convenção.  

https://acadbrasil.com.br/


Este ano foi marcado por desafi os, mas também por vitórias do setor. 
A equipe ACAD Brasil não mediu esforços para salvaguardar as 
atividades das academias e mostrar às autoridades de governos e à 
sociedade em geral a essencialidade do setor. Para o próximo ano, 
os desafi os ainda são muito, mas há a certeza de que com a união do 
fi tness nacional será possível ir mais longe. 

A diretoria da Associação deseja a todos Boas Festas e um 2022 repleto 
de oportunidades e conquistas!  
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https://acadbrasil.com.br/beneficios/
https://acadbrasil.com.br/blog/noticias/convenio-acad-brasil-ecad-com-reducao-de-ate-46/
https://acadbrasil.com.br/product/associado-acad-brasil/



