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Na próxima semana, a diretoria da ACAD Brasil 
estará reunida no Workshop Alinhamento 
Estratégico 2022-2023, que será realizado em São 
Paulo, com a consultora Carolina Cândido. Esse 
realinhamento prevê a revisão de metas e desafios, 
e contará com dinâmicas, reflexões e construção 
de soluções, com base no Plano Estratégico da 
Associação.

“O encontro da semana que vem nos ajudará a desenvolver um modelo de gestão de resultados e 
governança, para que possamos pôr em prática tudo aquilo que já definimos em nosso Plano 
Estratégico. Assim, poderemos atender cada vez melhor os nossos associados. Serão dias de 
muito trabalho, mas que certamente trarão resultados determinantes para os nossos próximos 
passos serem ainda mais assertivos”, disse Ailton Mendes, presidente da ACAD. 

ACAD Brasil reúne diretoria para Alinhamento Estratégico 

Segundo resolução do Programa de 
Reescalonamento de Débitos do Simples 
Nacional (Relp), publicada na quarta-feira, dia 22 
de março, no Diário Oficial da União, micro e 
pequenos empresários terão até 29 de abril para 
aderir ao parcelamento especial de dívidas com o 
Simples Nacional. 

A adesão ao parcelamento poderá ser feita na 
Secretaria Especial da Receita Federal; na 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

no caso de débitos inscritos em dívida ativa; e nas secretarias de Fazenda dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, para débitos com governos locais. A renegociação abrangerá 
os débitos vencidos até fevereiro de 2022. 

     Clique aqui e saiba mais!

Micro e pequenas academias: adesão a parcelamento do Simples até 29/4

O CREF4/SP está lançando o Banco de Oportunidades, 
uma plataforma que aproxima Profissionais de 
Educação Física de empregadores das mais diferentes 
áreas. Disponível para pessoas físicas e jurídicas 
procurarem ou ofertarem vagas de emprego, a 
plataforma conta com diversas áreas e subáreas de 
atuação para facilitar o cadastramento: Atividades 
Aquáticas; Educação Física Escolar; Esportes; 
Ginástica Coletiva; Lutas e Artes Marciais; 
Musculação; Programas Licenciados de Ginástica 
Coletiva; Saúde e muitas outras. 

Para cadastrar e procurar vagas é preciso ter registro no CREF.
     Acesse o Banco de Oportunidades! Clique aqui. 

CREF4-SP cria Banco de Oportunidades para pessoas físicas e jurídicas

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-03/adesao-parcelamento-do-simples-nacional-vai-ate-29-de-abril
http://web.crefsp.gov.br:2019/conecta/empregos/empregos.php
https://acadbrasil.com.br/
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A Fitness Brasil, em parceria com a EY e a 
Armatore Market + Science, desenvolveu uma 
pesquisa para mapear e entender o mercado 
nacional da atividade física. Entre os principais 
insights do levantamento está o seguinte: existem 
711 cidades com população superior a 10 mil 
habitantes e inferior a 50 mil habitantes que não 
possuem centros de atividades físicas registrada 
na localidade. 

Estes números apontam para a existência de um
potencial de expansão em 13% dos municípios brasileiros. Destas cidades entre 10 mil e 50 mil 
habitantes e que não possuem centros de atividades físicas, 62% estão concentradas no 
Nordeste. O estado de São Paulo lidera o top 5 de concentração de centros de atividades físicas 
do país, com 28% do número total, seguido por Minas Gerias com 12%, Rio de Janeiro com 8%, 
Paraná com 8% e Rio Grande do Sul com 7%.

     A versão gratuita do Panorama está disponível, clique aqui para download!

     O relatório completo está disponível para venda, clique aqui e confira!

Panorama Setorial: 711 cidades não possuem academias 

Economize com a ACAD Brasil!

Eu quero!

Oferecemos
Atendimento Jurídico
Feito em parceria com o 
escritório da Drª Joana Doin

Associe-se e garante o Benefício!

Confira algumas das vantagens de se tornar Associado

PATROCINADORES:

O que esperar para 2022?

“O consumidor percebeu a importância do exercício físico. Muitos não 
conseguem se exercitar no ambiente digital e retornam para o presencial por 
conta do contato humano, da interação social e da experiência. O serviço 
híbrido veio para ficar! O brasileiro prefere o presencial, porém, vale a ressalva 
de que esse consumidor mudou alguns hábitos importantes: preza por 
segurança, usa mais a tecnologia, valoriza o seu tempo e está bem mais 
exigente. A tecnologia entrou no cotidiano do consumidor. Só o uso do app Fiti, 
do EVO, cresceu mais de 2.000% durante a pandemia. Hoje, qualquer academia 
precisa ter um parceiro forte de tecnologia senão vai ficar para trás 
rapidamente”.

Peter Thomas, 
VP de Vendas e 
Marketing do 
EVO (W12)

https://marketing.fitnessbrasil.com.br/panorama-download-versao-gratuita
https://www.fitnessbrasil.com.br/produto/panorama-setorial-fitness-brasil/
https://acadbrasil.com.br/calculadora-acad-economia/
https://acadbrasil.com.br/product/associado-acad-brasil/
https://acadbrasil.com.br/

