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I NFO RMA TIV O

Inclusão das academias como atividade de Saúde na CNAE

CNAE – Classiﬁcação
Nacional de Atividades
Econômicas.

No dia 14 de fevereiro, foi realizado um encontro virtual
que reuniu Thays Yeleni, presidente do Sindac-DF,
Ailton Mendes, presidente da ACAD Brasil e
Patrick Aguiar, representando o CREF7-DF. A reunião
teve como pauta a inclusão dos proﬁssionais de
Educação Física e das academias como atividade de
saúde na CNAE – Classiﬁcação Nacional de Atividades
Econômicas.

“Estamos construindo juntos um caminho para que o
Lore
setor de academias e os proﬁssionais de Educação
Física possam ser reconhecidos, deﬁnitivamente, como
parte integrante do setor de Saúde. Vamos avançar nesses esforços e cumprir com os trâmites
necessários. Esperamos ter boas notícias, em breve”, disse Ailton.

Câmara dos Deputados aprova lei que regulamenta Confef e CREFs
Na terça-feira, dia 15 de fevereiro, foi votada e aprovada
na Câmara dos Deputados em Brasília, o projeto de lei
que regulariza os Conselhos de Educação Física —
federal e regionais —, assim como suas atuações.
Em sua fala na Câmara, o deputado Evandro Roman
agradeceu nominalmente a Associação,
representada por seu presidente Ailton Mendes.
Dep. Evandro Roman

“Com a aprovação da Lei 2486 não são só os mais de
600 mil de proﬁssionais de Educação Física que sairão
ganhando, mas sim toda a sociedade que terá o direito
e a garantia de ter um proﬁssional qualiﬁcado e capacitado”, garantiu Roman.

Decisão judicial garante acesso de personal e não proíbe cobrança de taxa
A equipe jurídica da ACAD Brasil esclarece que a
recente decisão do TJDF sobre a Lei Distrital 7058/22,
revogando liminar obtida pelo Sindicato das
Academias do Distrito Federal (SINDAC-DF), não se
refere à cobrança de taxa para acesso de personal
trainer. Tal cobrança não é objeto da ação judicial,
porque a lei não a proibiu. O que o SINDAC-DF está
questionando é a obrigatoriedade
de aceitar o
/ form ulario
proﬁssional, com ou sem taxa, entendendo que a
discussão é importante para o setor. A revogação da
liminar signiﬁca apenas que, até o julgamento do
mérito da ação, as academias não poderão recusar acesso a um personal que se disponha a
pagar a taxa cobrada pelo estabelecimento.

ACAD Brasil se reúne com chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro
O presidente Ailton Mendes e o diretor de Marketing
da Associação, Leonardo Cirino foram recebidos, na
tarde de ontem, pelo secretário-geral da Casa Civil
do governo do Estado do Rio de Janeiro, Nicola
Moreira Miccione.
“Na pauta, nos colocamos à disposição para
Nicola Moreira Miccione,
contribuir com a arrecadação e distribuição dos
Leonardo Cirino, Marco Antonio
Simões e Ailton Mendes.
mantimentos que estão sendo arrecados para
ajudar às vítimas das chuvas de Petrópolis, que
tanto precisam de ajuda neste momento.
Também conversamos sobre como o governo poderá apoiar o setor de academias, seja
por meio de flexibilizações ou mesmo de aporte de recursos”, disse Ailton.

Campanha em prol das vítimas de Petrópolis
Muitas academias aderiram à campanha de doações para as vítimas de Petrópolis,
criada através da mobilização do CREF1 e da ACAD Brasil. Há mais de 30 pontos de
arrecadação de doações.

SOS CHUVAS

Doações para Petrópolis
Itens emergenciais para doações:

• Colchonetes • Água mineral • Alimentos não-perecíveis • Produtos de higiene pessoal •
• Roupas de cama • Roupas infantis e de adultos • Máscaras e álcool em gel • Produtos de limpeza •

Clique aqui e conﬁra como participar
da Campanha e onde doar!

Economize com
a ACAD Brasil!

Eu quero!

Confira algumas das
vantagens de se
tornar Associado

Conheça todos os benefícios!

Aperte o Play
NA REGULARIZAÇÃO!
Redução de até 46% no ECAD
exclusivo para academias associadas

Garante o Benefício!
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