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O ano começa com a posse dos novos presidentes, diretores e conselheiros à frente 
dos CREFs, em todo o país. Como representante do setor e parceira do Sistema 
CONFEF/CREFs, a ACAD Brasil parabeniza cada uma das diretorias eleitas e se coloca 
à disposição para apoiar na defesa e no desenvolvimento da atividade física nacional.  

Confira os novos presidentes, em cada região.

Conselhos Regionais de Educação Física têm novos dirigentes 

CREF1/RJ-ES
Rogério Silva de Melo

CREF2/RS
José Edgar Meurer

CREF3/SC
Emerson Antônio
Brancher

CREF4/SP
Nelson Leme da 
Silva Junior

CREF5/CE 
Andrea Cristina da
Silva Benevides

CREF6/MG 
Marco Tulio
Maciel Pinheiro

CREF7/DF 
Nicole Christine
de Azevedo Silva

CREF8/AM-AC-RO-RR 
Lyndon Johnson 
de Azevedo Furtado

CREF9/PR 
Gustavo Chaves Brandão

�

CREF10/PB 
Paulo Ferreira da
Silva Júnior

CREF11/MS 
Eliana de Matos 
Carvalho

CREF12/PE-AL 
Lúcio Francisco 
Antunes Beltrão Neto

CREF13/BA-SE 
Rogerio Jean 
Moura Gonçalves

CREF14/GO-TO 
Marcelo de Castro 
Spada Ribeiro

CREF15/PI 
Danys Marques 
Maia Queiroz

CREF16/RN 
Francisco Borges 
de Araújo

CREF17/MT 
Edson Luiz Manfrin

CREF18/PA-AP 
Cristiano de 
Miranda Gomes

CREF19/AL 
Stanley Magalhães
Nunes da Silva

CREF20/SE 
Gilson Dória 
Leite Filho

CREF21/MA 
Sandow de Jesus 
Goiabeira Feques 

Nos últimos dois anos, o setor de fitness sofreu 
demasiadamente com os efeitos da pandemia. 
Mesmo com a retomada, os desafios ainda existem, 
mas a boa notícia é que nós, gestores à frente das 
academias e profissionais deste mercado, 
aprendemos muito. Estamos diante de um ano de 
oportunidades e vamos juntos construir um setor 
cada vez mais forte e desenvolvido, com todo o 
apoio da ACAD Brasil, de sua equipe e dos líderes 
em cada região do país!   

2022: ano de desafios e oportunidades 
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O relatório “Liderando a Mudança: prescrição 
social no setor de fitness e lazer”, publicado pelo 
UK Active Research Institute nos primeiros dias 
de 2022, faz um apelo: que as autoridades 
incentivem mais prescrições de atividade física e 
lazer para aliviar as pressões sobre o sistema 
nacional de Saúde do Reino Unido. 

O documento traz como recomendações: é 
preciso aumentar a conscientização sobre o 
papel das instalações de atividade física; que o 

Novo relatório: indústria do fitness tem papel crítico no sistema de Saúde 

governo e os formuladores de políticas públicasencorajem médicos e outros 
profissionais da Saúde a encaminhar as pessoas para as academias e instalações de 
fitness e lazer; entre outras. 

“À medida que nosso serviço de saúde sofre pressões ainda maiores e o acúmulo de 
tratamento cresce, é essencial que percebamos a importância da atividade física 
relacionada à saúde”, disse Huw Edwards, CEO da UK Active.

   Leia o relatório na íntegra, clique aqui!

NA REGULARIZAÇÃO!
Aperte o Play

exclusivo para academias associadas
Redução de até 46% no ECAD

Garante o Benefício!Eu quero!

Economize com a ACAD Brasil!
Confira algumas das vantagens de se tornar Associado

Conheça todos os benefícios!
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https://www.ukactive.com/reports/leading-the-change/
https://acadbrasil.com.br/calculadora-acad-economia/
https://conteudo.acadbrasil.com.br/lp-campanha-ecad-acad
https://acadbrasil.com.br/beneficios/

