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Em entrevista à ACAD Brasil, ontem, dia 9 de 
junho, o presidente do CONFEF, Claudio Augusto 
Boschi, falou sobre a aprovação no Senado do 
projeto de lei que trata da regulamentação da 
profissão de Educação Física.

     Clique aqui e leia a íntegra desta notícia

Presidente do CONFEF fala sobre vitória no Senado Federal

Já está em pleno funcionamento o Banco de 
Oportunidades, plataforma criada pelo CREF-4 para 
aproximar 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. 

Banco de Oportunidades SP : profissionais com o perfil de sua empresa

     Clique aqui e leia a íntegra desta notícia

A matéria de capa da edição 98 da Revista ACAD traz tudo sobre a 
pesquisa Exercise Trends US 2021 recém-publicada nos EUA. Os 
resultados mostram que as academias estão em alta, uma vez que 
o treino on-line não substitui a sociabilização do treino presencial; 
que a saúde mental nunca foi tão valorizada e que os públicos 
infantil e de pessoas com mais de 55 anos representam 
oportunidades de negócios para as academias.  
No Especial, “mulheres preferem treinar em academias”: há uma 
população feminina de pelo menos 61 milhões que pode ser 
encarada pelo mercado do fitness como público a ser conquistado. 
Além das dicas jurídicas das colunas Academia Legal e Rotinas de 
Academias, uma entrevista com Gustavo Borges, que acaba de 
lançar o livro 1 Centésimo – O que o esporte entrega e ensina para 
você ser uma pessoa de sucesso. 

Edição 98 da Revista ACAD Brasil já está no ar

Clicar aqui e acesse >>>

https://acadbrasil.com.br/blog/noticias/presidente-do-confef-fala-sobre-vitoria-no-senado-federal/
https://acadbrasil.com.br/wp-content/uploads/2022/06/edicao-98.pdf
http://web.crefsp.gov.br:2019/conecta/empregos/empregos.php
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Entre os dias 23 de julho e 13 de agosto, será 
realizado o curso de Habilitação Técnica em 
Halterofilismo, uma iniciativa do Comitê 
Paralímpico Brasileiro. Serão 150 vagas 
disponíveis. 

     Clique aqui e leia a íntegra desta notícia

Curso Paralímpico de Técnica em Halterofilismo tem 150 vagas

A ACAD Brasil está apoiando o movimento criado 
para arrecadar recursos que ajudarão profissionais 
de Educação Física e empresas do setor que foram 
afetadas pelas chuvas devastadoras em 
Pernambuco. 

As doações serão feitas via PIX (11 98259 0334) e 
todo valor arrecadado será para comprar cestas 
básicas e itens de higiene pessoal. Não fique de 
fora desta campanha humanitária. 
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Reter alunos é muito importante, mas conquistar 
novos também é fundamental para garantir o 
crescimento de um negócio. A equipe da ACAD 
Brasil preparou uma série de dicas que incluem 
canais de comunicação eficientes para conversão; 
metodologias simples para novos cadastros; 
como divulgar os diferenciais da academia; 
atendimento personalizado e humanizado.  

Dica ACAD

Clicar aqui e acesse >>>

https://www.educacaoparalimpica.org.br/
https://conteudo.acadbrasil.com.br/conteudo-rico-infografico-passo-a-passo-para-conquistar-novos-alunos

