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Uma das mais fortes lideranças do setor de fitness em 
Brasília, Patrick Aguiar, esteve na Câmara Federal para 
conversar com o deputado Eduardo Bismarck sobre a 
construção de um Projeto de Lei que dê oportunidade 
à sociedade a abater todos os custos com atividade 
física e academia do imposto de renda. 

 Clique aqui, confira vídeo do Patrick Aguiar!

Projeto de Lei prevê dedução da atividade física do imposto de renda

Hoje, dia 13 de maio, o setor esteve presente em uma 
audiência pública, na Câmara Municipal de Curitiba, 
representado pelo líder da ACAD Brasil no Paraná, 
Renato Ramalho, e pelo presidente do CREF9-PR, 
Gustavo Chaves Brandão. Na pauta a necessária 
mudança da lei vigente na capital (lei municipal 
13.559/2010), que hoje exige apresentação de 
atestado médico nas academias. 

Os esforços nesta audiência são para mostrar aos 
vereadores que a adoção do PAR-Q (Physical Activity Readiness Questionnaire) facilita o acesso 
à prática de atividade física, A votação deverá acontecer na próxima terça-feira, 17/05 às 9h.  

 Assista a fala do Vereador Marcelo Fachinello, que propôs o Projeto de Lei

 Nosso líder no PR, Renato Ramalho, explica a importância desse PL

Curitiba: ACAD e CREF participam de audiência pública para mudar lei 

O movimento Pela Voz de Todos, que reúne 
profissionais de Educação Física, esteve na Câmara 
dos Deputados, no Congresso Federal, em Brasília 
para acompanhar o trabalho que vem sendo feito por 
representantes da ACAD Brasil, do Confef e do CREFs, 
juntamente com deputados e senadores. Entre as 
ações está a mobilização das entidades para que a 
regulamentação da profissão da Educação Física seja 
aprovada no senado sem emendas. 

 Assista vídeo de depoimento do deputado federal, Carlos Sampaio

Setor luta para que senado regularize profissão 

https://www.instagram.com/reel/CdZCEzpJbCR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://drive.google.com/file/d/1NMb73cdFWURytEAr9T1Jm7kBN5K8d3_u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M8QCyr4TybZtWFexylqr5XtoBWDoQVxH/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/p/Cdb28QiD7wx/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Playlist para academia: dicas para criar seleção de sucesso

Muitas vezes, as pessoas preferem treinar com fones e 
ouvindo suas próprias listas. Mas a trilha sonora da 

academia pode fazer toda a diferença na motivação e, 
também, para atrair os alunos. Saiba como escolher 

músicas e montar uma playlist que atraia seguidores. 

É só clicar aqui. Acesse >>>

No dia 11 de maio, quarta-feira, representantes da 
diretoria da ACAD Brasil se reuniram com Gustavo 
Almeida da Fitness Brasil para alinhar a participação 
da Associação no maior evento da América Latina, 
voltado para o setor. Entre as atividades que já estão 
acertadas, haverá uma mesa-redonda, com o já 
tradicional debate realizado por diretores da ACAD 
Brasil. Um estande da Associação também já está 
previsto como um dos espaços de network para 
gestores de academias. 

ACAD e Fitness Brasil se reúnem para alinhar evento de agosto 

A IHRSA Fitness Brasil será 
realizada entre os dias 17 e 20 
de agosto, no Transamerica 
Expo Center, em São Paulo.

Clique aqui, saiba mais! >>>

Você já conhece o Roda de Brinquedo? É o maior 
movimento Natalino de doações de brinquedos novos 
do Brasil e o setor de fitness é um forte apoiador desta 
iniciativa. Ainda faltam seis meses para o Natal, mas 
você já pode contribuir com o movimento: seja por 
meio de doações ou como voluntário, o trabalho da 
Roda não para nunca!

Roda de Brinquedo: você já pode doar para o movimento 

 Clique aqui, acompanhe as novidades no instragram! 

https://www.fitnessbrasil.com.br/loja-2/?utm_campaign=ihrsa_fb_2022_abertura_das_vendas_para_base&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://acadbrasil.com.br/blog/destaques/playlist-para-academia-dicas-para-criar-uma-selecao-que-ira-fazer-sucesso/
https://www.instagram.com/rodadebrinquedo.com.br/

