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Líderes da ACAD Brasil e representantes de outros 
segmentos têm atuado junto a senadores, para 
mostrar que a PEC 110 ainda precisa de ajustes, uma 
vez que da forma que está proposta prejudicará 
fortemente todo o setor de serviços, gerando aumento 
significativo de carga tributária.   

“Conseguimos derrubar o quórum da reunião da CCJ do 
Senado Federal, que estava prevista para esta terça-feira, 
dia (31/5), quando seria votada a PEC 110,da Reforma 
Tributária. Sou a favor da reforma, mas  não podemos 

compactuar com um projeto que vai prejudicar o país”, disse o Senador Oriovisto Guimarães.

 Confira vídeo do Senador Oriovisto Guimarães!

Reforma Tributária: PEC 110 não tem quórum para ser votada 

Nesta quinta-feira, dia 2 de junho, o presidente da 
ACAD Brasil, Ailton Mendes, esteve no Centro de 
Tecnologia do Estado de São Paulo, ao lado da USP, 
para uma reunião com Marcio Marega, especialista 
em saúde e bem-Estar do Hospital Israelita Albert 
Einstein (HIAE), e Sérgio Amad, professor no HIAE e 
criador de da fiter, uma plataforma aplicada ao RH 
para medir pulsos de felicidade e satisfação via 
inteligência artificial, que mede a felicidade das 
pessoas nas empresas. 

“Por meio da metodologia de pulso, é possível realizar a predição da gestão de pessoas, auxiliar 
na atuação antecipada do turn over, detectar possíveis colapsos na saúde mental, melhorar as 
relações e o clima organizacional, tornando o dia a dia e as pessoas mais produtivos, com 
qualidade na vida profissional e pessoal”, disse Amad. 

“No encontro, debatemos sobre como trazer para o mercado de fitness novas tecnologias que 
ajudem na gestão e no acompanhamento das equipes dentro das academias”, disse Ailton Mendes.

ACAD Brasil busca novas tecnologias para mercado de fitness

Ailton Mendes, Sérgio Amad e 
Marcio Marega

Vitória do setor! Ontem, dia 2 de junho, o Senado 
aprovou sem emendas o Projeto de Lei 2486/21, 
que regulamenta a Educação Física. A nova lei, que 
aguarda a sanção do presidente da República, 
estabelece as competências dos conselhos federal 
e regionais de Educação Física, composição, forma 
de eleição, receitas e infrações disciplinares 
aplicáveis. Trata-se de um instrumento legal que 
afasta de vez a  possibilidade de questionamentos 
em relação à profissão, seus profissionais e os

órgãoes competentes que os regem, o que garante a continuidade da profissão e a qualidade na 
entrega dos serviços prestados à população brasileira.

Nova lei que regulamenta a Educação Física é aprovada no Senado 

https://drive.google.com/file/d/1rEdh8PSykJlERZDYjBZpCsFDeFhYAfFN/view?usp=sharing
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ABC Paulista tem liderança da ACAD Brasil 

A partir desta semana, a ACAD Brasil conta com um novo líder. 
Rialdo Tavares passa a representar a Associação na região do ABC Paulista. 
Mais uma força para todo o trabalho que vem sendo construído em 
prol do setor. 

Uma reunião de peso, realizada ontem, quinta-feira, 
dia 2 de junho, na sede do CREF4-SP, contou com a 
presença de vinte dirigentes esportivos, entre os 
quais, Emilio Miranda, presidente da Confederação 
Brasileira de Esportes – CBE, e Sérgio Valência, 
presidente do Sindicato das Entidades de 
Administração do Desporto SP – SEADESP.  

“Estivemos reunidos com presidentes e diretores de 
diversas Federações, Sindicatos e Confederações 

esportivas, no intuito de apresentar nossa Associação e falar da importância de se fomentar a 
parceria do esporte com o setor de fitness. Sabemos que todo esportista precisa das academias 
para complementar o condicionamento físico”, disse Ailton Mendes, presidente da ACAD Brasil.    

Encontro de peso reúne dirigentes esportivos 

Dica ACAD: como usar o Mindfulness como diferencial na academia

As técnicas meditativas estão cada vez mais em alta 
quando o assunto é saúde e bem-estar. A equipe da 

ACSD Brasil destacou algumas dicas para que as 
academias usem o Mindfulness nos treinos e assim 

conquiste mais clientes.
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