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Ontem, dia 16 de junho, o deputado federal 
Evandro Roman, do Paraná, relator da nova 
Lei 2486/21, que regulamenta a Educação Física, 
esteve presente na reunião do CREF4-SP. O encontro 
contou também com a presença do presidente da 
ACAD Brasil, Ailton Mendes, o presidente do Conselho, 
Nelson Leme, outros representantes do setor. 

“Essa lei é de extrema importância para a Educação 
Física e o deputado Roman foi determinante na

relatoria e na aprovação na Câmara Federal. Já aprovada no Senado, a lei aguarda sanção do 
presidente da República. Este encontro em São Paulo foi muito produtivo: o deputado conheceu a 
plenária do Conselho, tivemos a oportunidade de conversar sobre projetos futuros que 
beneficiarão todo o setor, sempre no sentido de fomentar o nosso mercado”, disse Ailton Mendes.   

Deputado federal Evandro Roman se reúne com o setor  

Esta semana a diretoria da ACAD Brasil assinou um acordo de parceria com a Fitness Brasil. 
Todo Associado tem direito a R$100,00 de desconto, o que equivale a uma mensalidade, nos 
cursos de gestão da Conferência de Gestão e Negócios para Academias da próxima edição da 
IHRSA Fitness Brasil, além de 10% de desconto para os cursos técnicos.

Associado ACAD Brasil, saiba como garantir desconto exclusivo, clique aqui >>>

ACAD garante desconto para Associados na IHRSA Fitness Brasil

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

Participe!

Desconto ACAD

Dicas ACAD Brasil: modalidades de natação para academias 

Com o objetivo de contribuir ainda mais com os gestores de 
academias, a equipe da ACAD Brasil preparou uma série de 
dicas sobre como atrair alunos com a oferta de atividades 

aquáticas. As modalidades de natação podem ser um atrativo 
a mais. Confira o que é possível implementar nas academias. 

Clique aqui e confira as dicas!

https://www.fitnessbrasil.com.br/loja-2/
https://acadbrasil.com.br/blog/destaques/modalidades-de-natacao-para-academia-o-que-voce-pode-oferecer-de-diferente/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521964455939&text=Ol%C3%A1,%20quero%20desconto%20na%20IHRSA%20Fitness%20Brasil
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Veja outros Informativos

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

Dados do Who Europen Regional Obesity Report 
2022, relatório sobre obesidade da Organização 
Mundial da Saúde – OMS, que acaba de ser 
publicado, apontam que 1/3 das crianças e 60% dos 
adultos na Europa são obesos ou estão com 
sobrepeso. A pesquisa descobriu que a obesidade 
causa 1,2 milhão de mortes a cada ano nos 53 
estados que são membros da OMS na Europa.

A Organização diz que há evidências inegáveis de que
há evidências inegáveis de que a adoção precoce de boa nutrição e atividade física é essencial 
para reduzir os níveis crescentes de obesidade. As recomendações para a prática de atividade 
física incluem o encaminhamento desta prática como parte dos serviços de saúde, acesso seguro 
a espaços abertos e a promoção da atividade física por meio de grupos e clubes esportivos. 

 Clique aqui para ler o relatório completo

Europa: obesidade causa 1,2 milhão de mortes prematuras por ano 

https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil/
https://acadbrasil.com.br/product/associado-acad-brasil/
https://acadbrasil.com.br/calculadora-acad-economia/
https://conteudo.acadbrasil.com.br/lp-campanha-ecad-acad
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353747/9789289057738-eng.pdf



