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ÉTICA EM DESTAQUE

BRASIL
Em 20 de setembro de 2010, no mês do
Profissional de Educação Física, o
Conselho Federal de Educação Física –
CONFEF contabilizou, no Brasil:
18.085 academias em funcionamento
e registradas
235.452 profissionais de Educação
Física registrados
698 cursos de graduação em
Educação Física
Já no início de janeiro deste ano esses
números estavam em:
19.000 pessoas jurídicas
250.000 profissionais registrados
700 cursos de graduação em
funcionamento no país.

O Conselheiro Roberto Jorge Saad, presidente da Comissão de Ética
Profissional do CREF4/SP, esteve no VI Seminário de Ética do
CONFEF, em Foz do Iguaçu [FIEP 2011], e falou a todos os
representantes dos conselhos regionais de Educação Física do país
sobre as ações da comissão que preside. Após um breve histórico,
sobre o conselho e a comissão – no qual lembrou de todos que
participaram da CEP desde sua criação em setembro de 2002,
apresentou o desenvolvimento dos trabalhos ao longo dos anos, bem
como a sistematização da rotina dos procedimentos e dos processos
da CEP.
Segundo levantamento encaminhado ao CONFEF, até dezembro de
2010 foram abertos 334 Processos Éticos Disciplinares no CREF4/SP,
tendo sido, deste total, 105 finalizados e concluídos. Entre as infrações
éticas de maior número registradas até o momento, Saad detectou que
a conivência com o exercício ilegal da profissão é a ocorrência mais
freqüente. Para o conselheiro, tal situação é lamentável, pois nesses
casos o próprio profissional, na maioria das vezes o responsável
técnico, é que promove e compactua com o exercício ilegal por
pessoas não habilitadas.
Em 2010 foram abertos ao todo 185 Processos Éticos Disciplinares,
dos quais 42 foram encerrados. Foram 42 audiências e 42
julgamentos realizados. Durante esses anos foram interpostos apenas
quatro recursos perante o Tribunal Regional de Ética – TRE/SP, sendo
que todos tiveram mantidas as decisões da CEP. Mais informações na
próxima edição da Revista CREF de São Paulo.
Para conhecer os integrantes da Comissão de Ética Profissional do
CREF4/SP, clique aqui.

SÃO PAULO
Destes números, até 15 de fevereiro
deste ano, só em São Paulo temos:
7.157 pessoas jurídicas
85.790 pessoas físicas
161 cursos de graduação em
Educação Física
• benefícios

DESCONTOS DE 50%
Educação

O CREF4/SP firmou convênio com a
Faculdade Associada Brasil - FAB para
concessão de 50% de desconto no
valor das mensalidades do curso de
Pós-Graduação em Psicomotricidade.
Para mais informações sobre esta e
outras parcerias com instituições de
ensino superior clique aqui.

Saúde

• acontece

PESQUISA DE OPINIÃO
O CREF4/SP quer identificar a visão dos profissionais registrados
sobre o Conselho. Para tal, em parceria com a empresa Analysis
Soluções em Estatística, elaborou e está realizando uma pesquisa. O
Profissional de Educação Física será contatado e convidado a
preencher um formulário online ou via telefone. A participação de todos
é de extrema importância para o melhor conhecimento do CREF4/SP
com relação às suas atividades e, principalmente, para proporcionar
melhorias aos seus registrados. Participe! Clique aqui.

A Bio Ritmo – Unidade Santo André
oferece descontos de até 50%. Mais
informações no portal do CREF4/SP.

IMPORTANTE – Em hipótese alguma, as informações fornecidas
serão divulgadas ou utilizadas para outros fins, apenas para análise
interna do CREF4/SP.
Para maiores informações, entre em contato com o CREF4/SP no
telefone (11) 3292-1700 ou com a Analysis pelo telefone (31) 32315507.

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

