
Com o intuito de saber sobre as necessidades do 
gestor do fitness e assim poder contribuir ainda mais 
com o desenvolvimento do setor, a Associação está 
realizando a pesquisa “Na ACAD você tem voz”. Não 
fique de fora! É bem rápido, menos de 1 minuto. 

 
Para responder a pesquisa, clique aqui.

Pesquisa ACAD Brasil: aqui você tem voz!

Hoje, dia 24 de junho, é o último dia da IHRSA 2022, 
este ano realizada em Miami Beach, na Flórida. 
Empresários brasileiros e representantes da ACAD 
Brasil marcaram presença neste que é um dos mais 
importantes eventos internacionais do setor de 
fitness. 

“A convenção começou na quarta-feira, com 
uma caminhada de network na praia! Ontem, foi 

A lei distrital 7.058/22, que abrange somente o 
Distrito Federal, dispõe sobre a prestação dos 
serviços de prevenção de doenças, promoção do 
bem-estar e da qualidade de vida, incidindo sobre 
todas as profissões da área da saúde, entre as 
quais a Educação Física. Embora a lei não contenha 
proibição expressa de cobrança pelo acesso de 
personal trainers nas academias, algumas ações 
judiciais vêm sendo movidas para tentar retirar dos 

Lei 7.058 Distrito Federal: ACAD faz minuta com argumentos 

Miami: brasileiros no maior evento internacional do fitness 

empresários o direito de cobrança, o que é inconstitucional.  

Dr. Mario Duarte, advogado da ACAD Brasil, redigiu uma minuta de defesa para que 
a inconstitucionalidade seja reconhecida também no Distrito Federal, seguindo os 
precedentes dos tribunais de Sergipe, Maranhão, São Paulo e Goiás.

   Clique aqui e baixe a minuta de defesa na íntegra.

apresentado o estudo da Deloitte que a ACAD é um dos patrocinadores. Muitos 
brasileiros estão por aqui no Miami Beach Convention Center para ver os mais 
de 300 expositores e ouvir especialistas do fitness nas palestras e workshops”, 
disse Monica Marques, membro do conselho da IHRSA e diretora da ACAD Brasil, 
diretamente de Miami.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW78zELywWO4DEhY5uVxZ6HhV23c2F4wsc3eVaP6c5k2N2Ow/viewform
https://acadbrasil.com.br/blog/noticias/argumentos-de-defesa-ao-livre-acesso-do-personal-trainer-lei-7-058-22-df/


Aquele ditado “a primeira impressão é a que 
fica” costuma ser verdade em muitos casos, 
inclusive quando o assunto é recepção de 
academia. Confira as dicas que a equipe da 
ACAD Brasil preparou para os gestores do 
fitness acertarem em cheio neste quesito. 

Clique aqui e confira as dicas

Dicas ACAD: como criar uma atrativa recepção de academia  

IHRSA Fitness Brasil: associados da ACAD têm benefícios 

Na última quarta-feira, o presidente da ACAD 
Brasil, Ailton Mendes, e Wescley Garcia, 
representante da Associação no Rio Grande do 
Norte, fizeram a live “O Zelador de academias”, 
especialmente para gestores, proprietários e 
coordenadores. 

Live com dicas para negócios do fitness 

Em parceria com a Fitness Brasil, a ACAD garantiu 
benefícios para seus associados no maior evento 
do setor, na América Latina. O associado tem 
direito a R$100,00 de desconto em todos os 
programas de gestão e negócios, e 10% de 
desconto em qualquer programa técnico. O 
evento será de 17 a 20 de agosto,  no 
Transamerica Expo Center, em São Paulo.   

Clique aqui e garanta já o seu benefício

Clique aqui e assista a live na íntegra

https://acadbrasil.com.br/blog/destaques/como-criar-uma-recepcao-de-academia-mais-atrativa/
https://www.instagram.com/tv/CfIBHkpO1AX/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521964455939&text=Ol%C3%A1,%20quero%20desconto%20na%20IHRSA%20Fitness%20Brasil



