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Na última terça-feira, dia 29 de março, a 
ACAD Brasil realizou um Encontro de Lideranças, 
de forma extraordinária e online, para tratar da 
urgentíssima questão da Reforma Tributária. O 
encontro contou com a participação do 
Sr. Emerson Casali, assessor para assuntos 
econômicos, e teve como objetivos esclarecer 
sobre impactos da Reforma sobre as academias e 
o considerável aumento de carga tributária. 
Também foram traçadas estratégias de 

mobilização para que o setor possa mostrar as autoridades que se aprovado como está 
proposto, o projeto de lei (PEC 110) trará prejuízo à população. 

Encontro extraordinário da ACAD debate Reforma Tributária 

Ainda sobre a Reforma Tributária, o líder da 
ACAD Brasil no Piauí, Rhoney Carvalho, se 
reuniu esta semana com a senadora 
Eliane Nogueira e com o presidente do 
CREF15-PI, Danys Queiroz, para debate sobre 
o tema, que tem demandado esforços de todo 
o setor de academias.  

Senadora Eliane Nogueira recebe líder da ACAD e presidente do CREF-15

Ontem, dia 31 de março, o presidente da 
ACAD Brasil, Ailton Mendes, se reuniu com o 
deputado federal Felipe Carreras, com a Secretária 
de Finanças do município de Recife, Maíra Fischer, 
e com o presidente do CREF-12, Lucio Beltrão. Na 
pauta, como apoiar e fomentar as academias e os 
profissionais de Educação Física na capital 
pernambucana. 

Recife: encontro do setor com deputado federal e secretária de finanças   

Durante dois dias de intenso trabalho, a diretoria da 
ACAD Brasil se reuniu no workshop Alinhamento 
Estratégico 2022-2023, realizado em São Paulo. O 
encontro foi uma oportunidade para que os 
gestores da Associação pudessem rever objetivos 
e metas, debater pontos críticos e possíveis 
caminhos para tornar a gestão ainda mais eficaz, 
no biênio 2022-2023.  

Diretoria ACAD Brasil se reúne em workshop de planejamento estratégico 

https://acadbrasil.com.br/
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Anualmente, o governo do Reino Unido publica 
uma 'cesta de bens', uma lista de preferências de 
compra da população, que impacta no cálculo de 
medidas inflacionárias daquele país. O crescente 
interesse dos consumidores por exercícios, saúde 
e bem-estar foi um dos destaques da “cesta” de 
2022, com roupas esportivas e alimentação 
saudável em ascensão e participação em 
exercícios e atividades físicas aparecendo pela 
primeira vez na lista.

Segundo o órgão governamental responsável pela publicação da lista: “o aumento da 
conscientização sobre o condicionamento físico, juntamente com o foco da pandemia de 
coronavírus, provocou crescimento nos gastos com roupas esportivas e atividades físicas.”

Gastos com atividade física mostram mudança nos hábitos do consumidor

“O melhor professor de natação do mundo”. Essa é a provocação feita pela nova série do 
SwimParty, um podcast feito pela Metodologia Gustavo Borges, especialmente para atividades 
aquáticas. No primeiro episódio da série, o convidado foi o presidente da ACAD Brasil, Ailton Mendes.  

“As universidades não estão preparando o profissional de Educação Física para as atuais 
necessidades do mercado, que evoluiu muito nos últimos anos. Por outro lado, parte destes 
profissionais tem resistência à mudança. Mas, para ser o melhor do mundo é necessária uma 
busca pelo conhecimento e pela excelência”, disse Ailton.  

ACAD Brasil no podcast SwimParty com foco em natação 

Para assistir a série,
Clique aqui! 

Veja outros Informativos

Acompanhe
o setor fitness!  
Fique por dentro das mais 
importantes novidades 
sobre o setor de fitness!
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