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notícias

agenda

CICLO CREF4/SP DO
CONHECIMENTO
Os eventos
organizados pelo
CREF4/SP para o
mês de abril
abordarão os
seguintes temas:
Oportunidades e
Inovações no
Mercado da Atividade Física
(dia 04 em Itapeva); Iniciação ao
Futebol para Crianças de 3 a 6
anos (dia 05 em São Paulo);
Quais os Limites das Corridas
de Ruas (dia 10 em Piracicaba);
Resgate Aquático e Prevenção
de Afogamentos (dia 12 em São
Paulo); e Recreação na Escola
(teoria e prática) (dia 23 em
Sorocaba).
Conheça a agenda do Ciclo do mês
de ABRIL, clicando aqui.

evento

24ª FITNESS BRASIL
INTERNACIONAL
No dia 20 de abril, das 13h30 às
17h30, o Prof. Marco Antônio
Olivatto, representando o CREF4/SP,
estará ministrando palestra sobre Os
Desafios, Métodos, Políticas e
Fatos sobre o
Desenvolvimento de um
Mercado Fitness Saudável.
Inscrições gratuitas. Saiba mais
clicando aqui.

IV SEMINÁRIO DE
ESPORTE, ATIVIDADE
FÍSICA E SAÚDE

PARTICIPE DA AÇÃO PELA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Está em fase final para aprovação, o Projeto de Lei Complementar
nº116 de 2013, que estabelece a obrigatoriedade da disciplina
Educação Física ser ensinada por profissionais de Educação Física em
todas as séries da Educação Básica. Em breve, o Projeto será
apreciado pelo plenário do Senado.
Contudo, é preciso mobilização para que os opositores não atrasem a
aprovação deste direito da sociedade.
Com a participação de todos, é possível agirmos junto com quem tem
poder para aprovar o Projeto, no caso, os senadores.
Entendemos que fazendo pressão o Projeto de Lei Complementar
nº116 de 2013 seja aprovado.
Sendo assim, solicitamos que os profissionais de Educação Física,
encaminhem aos três senadores de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira
(PSDB), aloysionunes.ferreira@senador.gov.br, Antônio Carlos
Rodrigues (PR) antonio.rodrigues@senador.gov.br e Eduardo Suplicy
(PT) eduardo.suplicy@senador.gov.br, pelo menos a cada três dias,
uma mensagem que pode ser copiada clicando aqui.
Fonte: CONFEF

AUDIÊNCIA PÚBLICA: O PAPEL
DO ESTADO NA FORMAÇÃO
EM SAÚDE
Flavio Delmanto, presidente do CREF4/SP, participou do Fórum dos
Conselhos e Atividades Fins da Saúde, que na manhã do dia 18 de
março, realizou audiência pública junto a Comissão de Educação e
Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP).
Os temas centrais da audiência foram: ordenação da formação de
recursos humanos na área da saúde; critérios de abertura de novos
cursos e avaliações do egresso; papel dos conselhos profissionais de
saúde e do Estado no acompanhamento da formação dos
profissionais. Várias personalidades estiveram presentes,
representando ministérios, institutos, secretarias estaduais e conselhos
estaduais e regionais. A organização da audiência ficou a cargo do
mandato do deputado Carlos Neder e contou com o apoio do
CREF4/SP entre outros conselhos.

A Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (ALESP), por meio de
sua Mesa Diretora e Comissão de
Assuntos Desportivos, promoverá, de
7 a 10 de Abril, das 9 às 18 horas, o
IV Seminário de Esporte, Atividade
Física e Saúde.
O evento é destinado a secretários
municipais de Esporte, professores e
alunos de Educação Física, médicos
do Esporte, Fisioterapeutas, agentes
Comunitários da Saúde, gestores do
Esporte, personais trainings e
esportistas em geral e tem como
objetivo oferecer conhecimentos
inovadores nas áreas do esporte,
atividade física e saúde, voltados
para a elaboração de políticas
públicas e capacitação de
profissionais formadores de opinião
pública, assim como especialização
nos respectivos setores. A
coordenação da organização está
por conta do Prof. Walter da Silva.
As inscrições são gratuitas e devem
ser efetuadas por e-mail: e
esportesaude@al.sp.gov.br ou Fax:
(11) 3886.6440/ 6467/ 6071,
mediante o envio da ficha de
inscrição obtida aqui.

Flavio Delmanto participou da mesa de representantes dos conselhos regionais

LEI FEDERAL DE INCENTIVO
AO ESPORTE: PROPOSTAS
E DOAÇÕES
O Ministério do Esporte (ME) informa que o sistema da Lei de
Incentivo ao Esporte está disponível para novas propostas de 1º
de fevereiro a 15 de setembro. No Manual do Proponente, o
interessado encontra as informações básicas para a formalização da
proposta.
Com intuito de diversificar e ampliar as fontes de financiamento para o
desporto nacional, iniciou-se um esforço de divulgação da
possibilidade de doação de pessoas físicas por meio da Lei de
Incentivo ao Esporte. O vídeo promocional e o passo a passo para a
doação estão disponíveis no site do Ministério do Esporte.
Leia mais.
Fonte: Ministério do Esporte

Fonte: ALESP
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