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CREF4-SP: posse da nova diretoria tem presença de autoridades
O evento de posse do novo CREF4-SP,
realizado no dia 29 de janeiro, deixa claro o
direcionamento e a força que a Educação
Física tomará nos próximos anos. A
solenidade contou com autoridades de São
Paulo, entre os quais o secretário de Esporte
do Governo do Estado, Aildo Rodrigues
Ferreira, representando o governador, e o
secretário de Esporte do município,
Carlos Augusto Vianna, que representou o
prefeito da capital paulista, além de
presidentes de dez outros CREFs do país.
“A aproximação da ACAD Brasil junto aos
conselhos tem trazido resultados excelentes.
Foi esta união que permitiu que
conquistássemos, em meio à pandemia, o
Nelson Leme e Ailton Mendes
reconhecimento da essencialidade para as
academias e para os proﬁssionais de
Educação Física, em diversos municípios do
país. Essas entidades se completam, o que é fundamental aos avanços que
desejamos para o nosso setor”, disse Almir Mendes, líder da ACAD Brasil em
São Paulo e um dos conselheiros da nova gestão do CREF4-SP.

Governo Federal: novas medidas contra Covid-19 no ambiente de trabalho
Uma portaria recém-publicada pelos
Ministérios da Saúde e do Trabalho
estabelece novas medidas para prevenção,
controle e mitigação dos riscos de
transmissão do coronavírus (Covid-19) em
ambientes de trabalho. Entre as novas
determinações: as empresas deverão afastar
das atividades presenciais, os trabalhadores
considerados casos de Covid-19.
Especialista em assuntos legais e jurídicos para academias, Joana Doin, do escritório
Doin Mancuso Advogados, parceiro da ACAD Brasil, preparou um PDF com informações
importantes sobre o tema e, na próxima quarta-feira, dia 9/2, às 19h, haverá uma live no
Instagram para tirar dúvidas sobre o tema: @doinadvs
Para baixar o PDF de dicas da
especialista Joana Doin, clique aqui.
Conﬁra Portaria Interministerial MTP/MS
nº 14, de 20/01/2022, clique aqui.
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Estado de São Paulo lança Censo Esportivo Paulista
A Secretaria de Esportes do Estado de São
Paulo e CREF4-SP lançaram, em janeiro, o
Censo Esportivo Paulista, uma iniciativa do
Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva
para levantar informações sobre o esporte nos
645 municípios do Estado.
“Em uma parceria sem custos ao contribuinte,
Aildo Rodrigues e Nelson Leme
teremos informações objetivas para trabalhar
com mais eﬁciência, levando os benefícios do
esporte para mais pessoas, trabalhando sempre
com um perﬁl municipalista”, disse o secretário de Esportes do Estado, Aildo Rodrigues.
Para acessar a plataforma, clique aqui

Pesquisa mundial: brasileiro vai priorizar saúde e bem-estar em 2022
Em um levantamento realizado pelo aplicativo
WW (antigo Vigilantes do Peso), em parceria com
o Instituto Kantar, o Brasil saiu na frente quando o
assunto é a preocupação com a saúde: 91% dos
entrevistados estão focados em manter e/ou
melhorar sua saúde e bem-estar, enquanto em
todo o mundo o percentual é de 78%.
A pesquisa ouviu 14.506 pessoas, entre 18 e 69
anos, em 15 países, como Austrália, Bélgica,
Holanda, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá,
Suécia, França, Suíça, Alemanha, Reino Unido,
China, África do Sul e Índia.

Por que se associar à ACAD Brasil?
“É fundamental que cada vez mais empresários se associem à
ACAD, porque somente se fortalecermos nossas parcerias
poderemos vencer os desafios e promover o crescimento do setor!”

Esta fala é do Danys Queiroz, presidente do CREF15-PI. Que tal fazer como ele, que esta
semana compartilhou para sua lista de contatos o Manual ACAD Brasil para associados?
“Para fazer parte da maior Associação de academias do
Brasil” traz tudo sobre as vantagens de ser um
associado da ACAD Brasil.

Baixe o Manual ACAD Brasil

Compartilhe com toda a sua rede de contatos!
Juntos somos mais fortes!
 Taxas exclusivas Getnet  Desconto no ECAD Seguro Estagiário
 Suporte Jurídico Setor mais unido  Políticas Públicas

Baixar Manual, Clique aqui!
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