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MP 746/16: Participe de Consulta Pública
Câmara dos Deputados abre consulta pública para receber da sociedade sugestões, opiniões e propostas de alterações na Medida Provisória 746/16.
Com o objetivo de buscar um texto de consenso para a reforma do ensino médio e ampliar o debate sobre o tema, que é polêmico e vem sendo debatido no
Congresso e na Câmara, os cidadãos podem participar colaborativamente da construção da proposta através de consulta pública, disponível no Wikilegis - site
criado pelo Laboratório Hacker da Câmara.
Para participar, os interessados só precisam acessar o Wikilegis, analisar a proposta, apoiar ou não a íntegra do texto original ou cada parágrafo. Os
interessados, também, podem fazer sugestão de texto para artigos ou incisos da lei e comentar as propostas incluídas.
As participações recebidas até o dia 25 de novembro serão encaminhadas para o deputado Izalci Lucas (presidente da Comissão Mista), que receberá um
relatório consolidado para avaliação das possíveis implementações.
Contribua com o debate através do link.
Fonte: Câmara dos Deputados

Programação
Veja a programação das palestras dos meses de novembro e dezembro e participe! As inscrições são gratuitas e as palestras certificadas.
Disponível algumas vagas para estudantes de Educação Física!
» Dia 26 de novembro- São Paulo/SP
Local: Sede do CREF4/SP - Vale do Anhangabaú, 304 (Edifício Mercantil Finasa)
Horário: 08h30min às 12h30min (8h30min às 09h - credenciamento)
Palestrante: Profª. Cida Conti - CREF 078160-G/SP
Palestra: Ginástica coletiva - evolução e novas tendências.
A Profª Cida Conti, como é conhecida, apresentará análise do perfil das aulas coletivas nos últimos 30 anos e da constante demanda de qualificação do
professor. Ela orientará como se preparar adequadamente e enfrentar o desafio de um mercado em permanente transformação. Para tanto, a palestra será
divida em: a Ginástica Aeróbica (erros e acertos); Estilo Livre; Estilo Pré-Coreografado e Pró¬Coreografado; o uso de acessórios e pequenos equipamentos nas
aulas; e o Treinamento Funcional aplicado à ginástica.
Veja também:

» Dia 03 de dezembro - São Paulo/SP
Palestrante: Prof. Alexandre Romero - CREF 002433-G/SP
Palestra: Obesidade e Exercício.

» Dia 03 de dezembro - Campinas/SP
Palestrante: Prof. Drd. Mauro Antonio Guiselini - CREF 000042-G/SP
Palestra: Avaliação Multifuncional para prevenções de lesões e prescrição de treinamento.

» Dia 10 de dezembro - São Paulo/SP
Palestrante: Prof. Drd. Mauro Antonio Guiselini - CREF 000042-G/SP
Palestra: Avaliação Multifuncional para prevenções de lesões e prescrição de treinamento.

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.
Para mais informações e inscrição clique aqui.

Para que o profissional não fique distante do que ocorre com o Sistema CONFEF/CREFs, é fundamental a atualização dos dados cadastrais: endereço,
sobrenome, telefones, mudança no quadro técnico etc.. Informe ao CREF4/SP por escrito (fax, Correios ou eletronicamente - crefsp@crefsp.gov.br) ou, ainda,
através dos Serviços Online, tão logo tais alterações ocorram.

Você recebeu essa mensagem no seu endereço: %%emailaddress%%, por estar na lista de informativos do CREF4/SP.
Adicione nosso endereço de email (news@crefsp.gov.br) à sua lista de contatos e garanta o recebimento de nossas mensagens.
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