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CREF4/SP RECEBEU UM DOS MAIS
COMPETENTES GESTORES DO ESPORTE
DO PAÍS
"O Profissional de Educação Física e o Mundo do Marketing Esportivo" foi tema de abertura
do Ciclo CREF4/SP do Conhecimento. Para falar sobre o assunto, esteve no último dia 14 de
maio no auditório do CREF4/SP “Nestor Soares Publio”, o Prof. José Carlos Brunoro,
Profissional de Educação Física muito conceituado na área de Marketing Esportivo. Prof.
Brunoro iniciou sua apresentação com uma síntese da história de sua vida profissional, com o
objetivo de motivar os presentes a buscar a realização de seus anseios profissionais.

Prof. Brunoro comandou o projeto de futebol da
Parmalat na América Latina, tornando clubes
como: Palmeiras, Juventude, Boca Juniors,
Peñarol, entre outros, em referência nos anos 90.
No início de 2003, iniciou sua história junto ao Pão
de Açúcar Esporte Clube, com a missão de
estruturar o processo de A a Z. Atualmente exerce
a função de Presidente do Conselho de
Administração da Brunoro Sport Business, é
Diretor de Marketing da Confederação Brasileira de
Basquete e Presidente da Sport Strategy.
Para ele, ser formado em Educação Física é um
orgulho, pois foi através dessa formação que
recebeu excelentes convites e desafios
profissionais no decorrer de sua carreira, e
continua recebendo.

“Aprendi muito através da Educação Física e do Esporte, tenho 60 anos
e quero deixar alguma coisa para o esporte”
Prof. José Carlos Brunoro

Mais informações clique aqui. Leia também matéria na próxima edição da Revista CREF de São Paulo.

Programação
Dia 18 de junho acontecerá a palestra da Profª Luciana Ferreira sobre “Pilates: Conceito e Aplicabilidade da
Saúde à Performance”. As vagas já estão esgotadas!
Fique atento à abertura das inscrições para a palestra do dia 30 julho, da Profª. Maria Alice Corazza,
sobre “3ª Idade e as Atividades Físicas / Ginástica e Hidroginástica”.

• novidade

APROVADA CRIAÇÃO DA COMISSÃO
ESPECIAL DE SAÚDE
A Comissão Especial de Saúde – CES, aprovada na 131ª Reunião Plenária do CREF4/SP, realizada em 9 de
abril deste ano, é um órgão de consultoria da Presidência, da Diretoria e do Plenário do CREF4/SP. Foi criada
pela Portaria CREF4/SP nº 0371, sendo regida pelo Estatuto do CREF4/SP, pelo Regimento Interno do
CREF4/SP e pelo Regimento Interno da CES.
Entre as competências da CES está que ela deverá planejar e realizar cursos, palestras e encontros científicos e
de discussão de temas variados de necessidade para Profissionais de Educação Física registrados interessados
em atualização ou novos aprendizados na área da saúde; planejar possíveis publicações sobre recomendações
na atenção básica a saúde; preparar e indicar membros da Comissão nas diversas Câmaras, Conselhos da
Saúde e Conselhão; respaldar tecnicamente Profissionais de Educação Física em novos projetos de pesquisa
voltados à saúde, academias, clínicas ou similares junto aos órgãos reguladores como ANS, ANVISA, BNDES,
Ministério da Saúde e suas Secretarias Estaduais e Municipais, Junta Comercial etc., a fim de expandir os postos
de trabalho e reduzir entraves legais ou burocráticos, assim como possíveis erros nestes projetos.
A CES é integrada por, no mínimo três e no máximo seis profissionais inscritos no CREF4/SP, sendo pelo menos
um Conselheiro, homologados pelo Plenário. São eles: conselheiros Margarth Anderáos e Mario Augusto Charro;
membros efetivos os profissionais Alex Antonio Florindo, Pedro Claudio Bortz, Ricardo Zanuto e Waldecir Paula
Lima e como membros suplentes Alexandre Romero, Luiz Américo Bravo, Cláudio Cancelliéri e Cassiano Merussi
Neiva. O mandato e a posse dos membros da CES são coincidentes com os dos membros da Diretoria, ou seja,
de três anos, de acordo com o Artigo nº 33 do Estatuto do CREF4/SP.
A eleição do Presidente e Secretário da CES foi realizada através de voto aberto de seus integrantes na primeira
reunião da Comissão. A conselheira Margareth Anderáos é a atual presidente e o conselheiro Mario Augusto
Charro é o secretário.
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ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Profissional mantenha seu registro atualizado! Informe qualquer alteração de endereço, endereço eletrônico ou
telefones. Desta forma, seus impressos e informativos chegarão facilmente até você. Acesse nosso portal e
atualize.

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

