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Jogos Regionais do Interior 2010 – Cada sede dos jogos
contou com a presença dos Agentes de Orientação e Fiscalização do
CREF4/SP. A 1ª fase aconteceu em Sertãozinho, Assis, Guarujá e
Lins. Já a 2ª fase está acontecendo em Americana, Itu, Ilha Solteira
e Taubaté. Trata-se de uma ação de fiscalização de rotina, mas é
importante notar que a cada ano o número de irregularidades diminui.
Jogos Abertos da Juventude do Estado de São Paulo
2010 – O evento aconteceu em Jaú e também contou com a
presença de dois Agentes, não tendo sido registrado nenhum caso
mais sério.
Casos de pedofilia – A mídia tem noticiado casos de pedofilia
envolvendo profissionais de Educação Física. É preciso que toda
população, incluindo os profissionais de Educação Física, que
seguem o Código de Ética Profissional, auxiliem as autoridades no
combate a esse crime. Em caso de suspeita de pedofilia, avisem as
autoridades competentes para que possam agir com a devida cautela
na prevenção de situações traumatizantes para todos. O CREF4/SP,
assim que toma ciência desses casos, imediatamente designa um
Agente de Orientação e Fiscalização para o município onde o fato
ocorreu para obter mais informações através da Delegacia de Polícia
onde o caso foi registrado. Com a cópia do Boletim de Ocorrência
(BO) em mãos e se tratando de um profissional habilitado, é
instaurado Processo Ético Administrativo no Conselho.
Casos de anabolizantes – Assim que o CREF4/SP recebe a
denúncia aciona a Vigilância Sanitária – VISA do município para fazer
uma ação conjunta de fiscalização. A VISA, por sua vez, pede
suporte da Polícia Militar e da Polícia Civil para que sejam feitas as
ações de busca e apreensão de prováveis produtos irregulares. É
importante saber que, isoladamente, o CREF4/SP não faz essa ação.
Se no caso for constatado o envolvimento de Profissional de
Educação Física será aberto Processo Ético Administrativo.
Atenção – O CREF4/SP garante ao denunciante sigilo absoluto de
sua identidade. O CREF4/SP, através do Departamento de
Fiscalização, sempre irá verificar quais são as provas da denúncia,
procurando e solicitando todas as informações possíveis e o maior
número de evidências da irregularidade denunciada. O CREF4/SP
averigua, investiga, intima, ouve e garante o direito de plena defesa
de todas as partes envolvidas.
Quanto antes a denúncia chegar ao CREF4/SP, melhor
será para todos – sociedade e profissionais de Educação
Física.
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Departamento de Orientação e Fiscalização
fiscalizacao@crefsp.org.br
Telefone: 11 3292-1700

Serviços:

A Makalú Corretora e Adm de
Seguros concederá descontos para:
- Seguro de Automóvel (novo ou
renovação); Residencial – Casas e
Apartamentos Habituais ou Veraneio;
Empresarial (Patrimonial para
Empresas); de Vida e Acidentes
Pessoais (Individual ou Empresarial) e
Outros.
Confira: www.makaluseguros.com.br
cotacaocrefsp@makaluseguros.com.br
Tel.: 11 2093-4288
Educação:

A SKILL Idiomas da Unidade
Vila Sônia oferece 35% (trinta e
cinco por cento) de desconto nas
parcelas referentes ao custo dos
cursos de inglês e/ou espanhol, pelo
período total de duração do curso
escolhido.
Confira: Tel.: 11 3501-1167 / 23613864
Lazer:

A ACM – Associação Cristã de Moços
concederá 20% (vinte por cento) de
desconto, exclusivamente, na taxa de
inscrição semestral (plano empresa):
Confira: www.acmsaopaulo.org

• TWITTER

No dia 23 de junho deste ano o CREF4/SP lançou o seu Twitter
oficial, mais um canal de comunicação direta com o Profissional de
Educação Física e a sociedade.
Siga o CREF4/SP: http://twitter.com/cref4sp_oficial
• ERRATA

FORMULÁRIOS – Atenção ao preencher os formulários tanto para
o primeiro registro quanto para o recadastramento no
CREF4/SP. As incorreções, rasuras, dados incompletos, geram
devoluções e protocolos, que causam demora na emissão e envio de
certificados. Leia os erros mais comuns na página 27 da Edição
26, da Revista CREF de São Paulo.

O Ninho do Falcão oferece, em alta
temporada e feriados prolongados
(período de Dezembro a Janeiro e de
Maio a Agosto): 5% (cinco por cento)
de desconto em diárias e pacotes; e
em baixa temporada (período de
Fevereiro a Abril e de Setembro a
Novembro), exceto feriados
prolongados: 10% (dez por cento) de
desconto em suas diárias.
Confira: www.ninhodofalcao.com.br
Tel.: 35 3438-1195 / 1578

Hotel Lagoinha, localizado em
Ubatuba (SP), oferece em alta
temporada e feriados prolongados 5%
(cinco por cento) de desconto em
diárias e pacotes; e em baixa
temporada (período de 16 de Março a
30 de Junho e de 01 de Agosto a 14
de Novembro), exceto feriados
prolongados, 10% (dez por cento) de
desconto em diárias.
Confira: www.hotellagoinha.com.br
reservas@hotellagoinha.com.br
Informações de como usufruir desses
benefícios você encontra no Portal
do CREF4/SP.

Rua Líbero Badaró, 377 - 3º andar - Centro - 01009-000, São Paulo, SP
Telefax: 11 3292-1700
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas
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