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• evento

REDE INTEGRADA DE EVENTOS
COMEMORATIVOS

FISCALIZAÇÃO DA
COPA COCA-COLA
Os Agentes de Orientação e
Fiscalização do CREF4/SP estiveram
presentes na Copa Coca-Cola 2011,
que teve início no dia 27 agosto e,
segundo informações da organização,
está com seu término programado para
novembro.
Até este momento, nas competições que
aconteceram nas cidades de São José
do Rio Preto, Ribeirão Preto, Sorocaba
e São Paulo, foram contatados 37
profissionais, dos quais, 12 foram
encaminhados ao Ministério Público
para averiguação de exercício ilegal da
profissão.
Após a orientação dos Agentes, 17
técnicos que não possuíam registro no
Sistema CONFEF/CREFs desistiram de
comandar suas equipes. A Fiscalização
do CREF4/SP continuará realizando
averiguações até o término da
competição. Leia mais sobre o assunto
no portal do CREF4/SP.

A Rede Integrada de Eventos Comemorativos ao
Dia do Profissional de Educação Física teve sua
abertura oficial no evento realizado na Escola de
Educação Física da Polícia Militar - EEFPM, no
dia 17 de agosto na cidade de São Paulo e teve
seu término entre os dias 21 e 22 de setembro,
em Catanduva/SP.
Notícias sobre os eventos que tiveram a atuação do CREF4/SP o
Profissional de Educação Física e outros interessados podem
encontrar no portal do CREF4/SP.

• ciclo do conhecimento

• ação

MOÇÕES À
PRESIDENTA DA
REPÚBLICA

PROGRAMAÇÃO INTENSA DE
EVENTOS NO CREF4/SP

A Presidenta da República Federativa
do Brasil, Dilma Roussef, recebeu no
começo do segundo semestre deste ano
moções previamente apreciadas e
aprovadas, de forma unânime, pelo
conjunto de lideranças sindicais que
participaram do 2º Congresso Nacional
da UGT - União Geral dos
Trabalhadores, que teve como filosofia e
norte o slogan “Rumo à Sociedade do
Conhecimento com Justiça Social”. Do
documento fazem parte propostas de
ações e soluções para os mais diversos
segmentos trabalhistas que compõem o
cenário nacional, entre eles o do
esporte, que, com a aproximação dos
megaeventos, estará extremamente
aquecido nos próximos anos.
Colaboraram na elaboração das moções
apresentadas: CONFEF, CREF4/SP e
a Federação Nacional dos Profissionais
de Educação Física, representando os
sindicatos de Profissionais de Educação
Física dos seguintes Estados: São
Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e
Mato Grosso. Matéria completa no portal
do CREF4/SP.

Dando continuidade ao Ciclo CREF4/SP do Conhecimento, aconteceu
neste último sábado [17/09] a palestra com o Professor Mestrando
Silvio Luiz Pecoraro - CREF 033196-G/SP, sobre “Treinamento
Funcional: da Saúde à Performance”. O auditório Nestor Soares Publio
ficou lotado com um público atento ao conteúdo proposto pelo
palestrante.
As doações arrecadadas na oportunidade foram para o Serviço
Promocional e Social da Paróquia Santa Cecília, localizada na região
central da cidade de São Paulo. Da entidade faz parte o Centro de
Crianças e Adolescentes, que atende 240 crianças, entre 6 e 15 anos,
em situação de vulnerabilidade social. Quem tiver interesse em
conhecer o trabalho deve ligar para 11 3362-1169 ou enviar
mensagem para ccacasasaojose@yahoo.com.br.
A agenda para este final de ano já está programada. Tome nota:

Outubro
• 15 – Palestra: “Exercícios e Emagrecimento: Aspectos Metabólicos
e Prescrição” - Prof. Mário A. Charro, CREF 000139-G/SP
(Inscrições)

• 29 – Palestra: “Coordenação e Gestão Técnica de Academias” Profª. Andrea Vidal, CREF 002619-G/SP (Inscrições)

Novembro
• 26 – Palestra: “Diabetes: Bases Metabólicas, Comprometimento
Cardiovascular e Prescrição” - Prof. Pedro C. Bortz, CREF 002105G/SP, Prof. Dr. Ricardo Zanuto Pereira, CRN-3 32060/P, e Prof. Luiz
Américo Bravo, CREF 001680-G/SP

• para conhecimento
A Diretoria Colegiada da Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS
em 5 de maio de 2011, adotou a
Consulta Pública que foi publicada no
dia 6 de maio. Trata-se de uma
Resolução Normativa, que dispõe sobre
a concessão de bonificação aos
beneficiários de planos privados de
assistência à saúde pela participação
em programas de promoção do
envelhecimento ativo ao longo do curso
da vida e de premiação pela
participação em programas de
promoção de saúde e de prevenção de
riscos e doenças. Aos interessados em
acompanhar o assunto, as propostas
estarão disponíveis, na íntegra em
www.ans.gov.br.

Dezembro
• 03 – Palestra: “A Importância do Exercício Físico na Reabilitação
Cardiovascular, Protocolos e Necessidades Técnicas e Materiais" Prof. Pedro C. Bortz, CREF 002105-G/SP, e Profa. Denise de
Oliveira Alonso, CREF 010138-G/SP

Informações 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

