
Em outubro, será realizada mais uma eleição para a 
diretoria da ACAD Brasil e já foi divulgada a convocação 
para aqueles empresários ou grupos que queiram se 
candidatar. A inscrição dos candidatos deverá ser feita 
até o dia 30 de setembro, via e-mail: 
atendimento@acadbrasil.com.br. A eleição será por 
meio de videoconferência, em 1ª convocação, às 10h do 
dia 31 de outubro de 2022, e, em 2ª convocação, meia 
hora depois.

Clique aqui e baixe a carta de convocação: 
https://drive.google.com/fi le/d/1C9bsIXC0kLW2tdyqtDGeHT_LndG5W3h4/view

Eleições ACAD 2022: atenção à data de inscrição de candidatos

Na semana passada, o presidente da ACAD Brasil 
representou o setor nacional do fi tness no Fórum 
Desoneração da Folha de Pagamentos, promovido pelo 
Instituto Unidos Brasil, com palestrantes de peso, entre 
os quais o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o 
presidente da Confederação Nacional de Serviços (CNS), 
Luige Nesse. 

“O tema da desoneração é de suma importância, pois 
a folha impacta violentamente as empresas. O debate 
foi positivo, com falas esclarecedoras, entre as quais a 

ACAD representa setor em evento com ministro da Economia

do ministro Paulo Guedes, que apontou um cenário promissor sobre a reforma tributária brasileira, com 
benefícios no que tange à geração de empregos. Estamos acompanhando os próximos movimentos”, 
disse Ailton Mendes. 

ACAD Brasil e “E agora José?” recebem prêmio Benemérito

Esta semana a ACAD e o programa “E agora José?” 
receberam o prêmio Benemérito, concedido pelo CREF4-
SP às instituições e personalidades que se destacaram 
em prol das causas em defesa da Educação Física.

“É um reconhecimento importante porque nossa 
Associação existe para defender as atividades do 
fi tness e não medimos esforços para que o setor possa 
se desenvolver e contribuir cada vez mais para que 
a sociedade seja mais ativa e saudável”, disse Ailton 
Mendes, presidente da ACAD Brasil. 

“Muito nos honra esta homenagem e nos dá ainda mais motivação para continuar. Já estamos 
preparando novos programas, cheios de novidades e debates imperdíveis. E como sempre digo, todo 
movimento conta!”, disse Almir Mendes, líder da ACAD Brasil e que, junto com Carlos Santos, está à frente 
do programa “E agora José?” 

https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil
https://drive.google.com/file/d/1C9bsIXC0kLW2tdyqtDGeHT_LndG5W3h4/view


Quem perdeu o Encontro ACAD na IHRSA Fitness Brasil, 
pode assistir a íntegra da mesa-redonda Tendências 
e Oportunidades do Mercado Fitness 2022. O debate 
foi um sucesso e reuniu os empresários e diretores da 
Associação Monica Marques, Filippe Savoia, Edgard 
Corona e Ailton Mendes, que foram mediados por 
Gustavo Borges.

Clique aqui e assista.

Neste domingo, dia 11 de setembro, às 19 horas, a 
Associação Brasileira de Ginástica Laboral vai realizar 
um bate-papo ao vivo em seu Instagram, com os 
presidentes da ABGL, Anderson Freitas, e da ACAD 
Brasil, Ailton Mendes, e mediação de Valquíria de 
Lima, vice-presidente da ABGL. Na pauta, o mercado 
de trabalho do Profi ssional de Educação Física e sua 
atuação no campo da Ginástica Laboral. 

Assista no link: @abgl.org.br

Na última semana, a turma do 8º semestre do curso 
de Educação Física teve uma aula especial dentro da 
disciplina Atividade física e promoção da saúde. A 
análise feita pela ACAD Brasil sobre a pesquisa mundial 
Saúde econômica e bem-estar social: quantifi cando 
o impacto do setor global de saúde e fi tness, recém-
publicada pela Delloitte, serviu como material-base da 
aula. Estes alunos, futuros profi ssionais de Educação 
Física e gestores de academias, são da Universidade 
Nove de Julho, de São Paulo. 

Na íntegra: Tendências e Oportunidades do Mercado Fitness 2022 

Assista a live “Qual o tamanho do mercado da ginástica laboral?”

ACAD Brasil em sala de aula!

https://www.youtube.com/watch?v=y2GXTKvloD4
https://abgl.org.br/v13/index.php
https://www.instagram.com/abgl.org.br/



