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Vitória do setor! Esta semana foi sancionada pelo 
presidente da República a Lei 14.386/22, que 
estabelece as competências dos conselhos federal e 
regionais de Educação Física, composição, forma de 
eleição, receitas e infrações disciplinares aplicáveis. 
A nova lei afasta de vez a possibilidade de 
questionamentos em relação à profissão, seus 
profissionais e os órgãos competentes que os regem. 
Assim, toda instabilidade jurídica que cercava a 

Educação Física fica para trás, o que garante a continuidade da profissão e a qualidade na entrega 
dos serviços prestados à população brasileira.

Presidente da república sanciona lei que regulamenta a Educação Física

Com o objetivo de reunir os associados, proprietários 
e gestores de academias do DF para um momento de 
networking, troca de experiências e palestras, a  
ACAD Brasil vai realizar um encontro regional em 
Brasília, em parceria com o SINDAC-DF. 

Na programação, a palestra Processo de resiliência 
no pós-pandemia - Como se reinventar? com a Dra. 
Claudia Reicken, uma mesa-redonda sobre políticas 
públicas locais e nacionais, além das apresentações 
de Thaís Yeleni, presidente do SINDAC-DF, e Ailton 
Mendes, presidente da ACAD Brasil. 

Salve a data 22 de julho: Encontro ACAD no Distrito Federal 

Em breve: inscrições abertas!

A tradicional mesa-redonda realizada pela 
ACAD Brasil na IHRSA Fitness Brasil já tem 
data marcada e tema definidos: 18 de agosto, 
Tendências e oportunidades do mercado 
fitness no Brasil e no mundo. Além de 
representantes da diretoria da Associação, o 
debate terá a participação de especialistas do 
mercado. 

O encontro também será marcado pelo 
lançamento da Pesquisa “Na ACAD você tem 
voz”, com direito a e-book e vídeos para os 
associados, sobre temas essenciais como 
gestão de pessoas, liderança, vendas on-line, 
marketing, capacitação técnica e 
lucratividade. 

Encontro ACAD Brasil na IHRSA São Paulo: dia 18 de agosto 

Clique aqui e saiba mais!

https://www.instagram.com/p/CfWwpkXDIGW/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/p/CfcDlnsODUZ/?hl=pt-br
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Dicas ACAD Brasil: a importância do CRM para academias

Fique por dentro do que é, para que serve e como o CRM 
pode fazer toda a diferença quando o assunto é 

relacionamento com o cliente! Confira as dicas que a 
equipe da ACAD Brasil preparou sobre o tema. 

Clique aqui e confira as dicas!

Líderes da ACAD Brasil falam sobre o que esperar para 2º semestre 

“Aqui no Rio, percebemos uma boa retomada: o mercado voltou a ficar 
aquecido; a população tem procurado fazer mais exercícios; a busca pelas 
academias aumentou. Cresceu também a procura por atividades ao ar livre, 
muito pelas características da região, com praias, cachoeiras e parques. 
Vivemos um cenário de expectativas mais positivas”

Marcelo Ferreira, líder no Rio de Janeiro

“Aqui na região, as festas de São João, são bem marcantes e muitas pessoas 
estão de férias. Assim, estamos em fase de retomada, com o mês de junho 
ainda fraco. Mas nossa expectativa para assim que passar o período de festas 
é boa. Enxergamos que as atividades vão voltar e teremos um segundo 
semestre mais positivo”

Rafael Coelho, representante na Bahia

“A expectativa em Brasília é a de que o segundo semestre seja melhor, já que 
os órgãos públicos – a maioria dos nossos alunos é servidor público – 
retomarão as atividades presenciais. Ainda há muitas pessoas trabalhando em 
home-office ou em formato híbrido. Esperamos que as academias sejam 
lembradas como espaços de Saúde e que possamos voltar com tudo”

Marcelo Machado, líder em Brasília

https://acadbrasil.com.br/blog/destaques/a-importancia-do-crm-para-academias/

