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agenda

II FÓRUM PAULISTA DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
Acontece no dia 11 de outubro, em
São Paulo o II Fórum Paulista de
Educação Física Escolar 2014.
Trata-se de um projeto organizado
pelo CREF4/SP com o apoio da
ACM / YMCA – Associação Cristão
de Moços, que tem por objetivo
esclarecer aos profissionais de
Educação Física aspectos da
legislação atual. O tema deste ano
será “Licenciatura e o Conselho
Regional de Educação Física”.

REDE INTEGRADA DE EVENTOS
COMEMORATIVOS AO DIA DO
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
O CREF4/SP realizou, pelo terceiro ano
consecutivo, a Rede Integrada de Eventos
Comemorativos ao Dia do Profissional de
Educação Física, que teve início no dia 26 de
agosto na cidade de Sorocaba e término no dia
29 de setembro em Santos. Foram 45 eventos
que contaram com o apoio do CREF4/SP que, além de realizar a
divulgação, indicou diversos profissionais e conselheiros para realizar
palestras nos municípios.

INSCRIÇÕES GRATUITAS!
Clique aqui para conhecer a
programação completa e fazer a sua
inscrição.

PROGRAMAÇÃO DE
OUTUBRO
Dia 11, São Paulo
“A importância do conhecimento do
Direito Desportivo para o
Profissional de Educação Física”,
com Tadeu Correa.
*Inscrições abertas também aos
gestores de academias e clubes.

A abertura da Rede Integrada em Sorocaba, comemorou o Dia do Profissional de Educação
Física, os 33 anos de fundação do Panathlon Clube de Sorocaba e homenageou os
formando de 1974 da Faculdade de Educação Física de Sorocaba (UNISO)

Dia 18, São Paulo
“Aspectos da genética
relacionados ao
treinamento, nutrição
e performance
esportiva”, com Luiz
Carlos Carnevali
Júnior .
Dia 29, Ribeirão Preto
“Atualidades sobre o programa
antidoping no Esporte”, com Maurício
de Arruda Campos.
Clique aqui para conhecer a
programação completa e fazer a sua
inscrição.

benefícios

NOVOS CONVÊNIOS
PARA OS
REGISTRADOS
O CREF4/SP, mediante parcerias,
consegue algumas vantagens para
os profissionais de Educação Física
registrados. Os descontos oferecidos
pelas empresas parceiras não são
cumulativos nem retroativos.
Conheça os novos convênios
firmados:
Centro de Estudos do Laboratório
de Aptidão Física de São Caetano
do Sul – CELAFISCS www.celafiscs.org.br
Grupo Uniasselvi Pós-Graduação
a Distância www.uniasselvipos.com.br
Instituto para o Desenvolvimento
Educacional, Artístico e Científico
– IDEAC - www.ideac.com.br
Minds English School www.mindsidiomas.com.br
Clique aqui ou acesse o Portal
CREF4/SP para conhecer todos os
benefícios.

atenção

CADASTRO ATUALIZADO!
Mantenha suas informações
cadastrais atualizadas clicando
aqui e interaja conosco.

Clique aqui e acompanhe a cobertura completa dos eventos
realizados.

notícias

ANVISA PROÍBE DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE 25
MARCAS DE SUPLEMENTOS
PROTEICOS PARA ATLETAS
A fim de alertar os profissionais de Educação Física, o
CREF4/SP retoma o assunto a seguir
Após confirmação laboratorial de irregularidades na quantidade de
carboidrato e proteína declaradas na rotulagem de 25 marcas de
Suplementos Proteicos para Atletas, a Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) determinou, no início do ano, a proibição da
distribuição e da comercialização de 20 lotes de diferentes marcas. A
Anvisa, junto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS),
avaliou as marcas após receber denúncias de irregularidades.
Tal atitude caracteriza fraude contra o consumidor e prática desleal de
comércio. Além disto, a ausência da declaração de soja na lista de
ingredientes de alguns produtos pode implicar em risco à saúde de
consumidores que tenham alergia a esse alimento.
Para conhecer os resultados da avaliação da Anvisa clique aqui.
Leia mais.

publicações

REVISTA CREF4/SP
Leia na edição nº 42 (junho/julho/agosto 2014) da Revista
CREF4/SP matéria sobre PRIMEIROS SOCORROS E A
EDUCAÇÃO FÍSICA.
Primeiro Socorro é definido como sendo o
tratamento imediato e provisório ministrado a
uma vítima de trauma ou doença fora do
ambiente hospitalar. O Primeiro Socorro consiste
na assistência prestada fora do ambiente
hospitalar em todos os casos de lesões graves,
ações que não substitui o atendimento realizado
por um médico, enfermeiro ou bombeiro, aspecto
este importante que deve ser de conhecimento
dos profissionais de Educação Física.
Uma vez prestados os primeiros auxílios, aquele que socorrer o
acidentado deve transferi-lo posteriormente ao recurso hospitalar
adequado para o tratamento definitivo. “Os pequenos incidentes, em
sua maioria, não chegam a demandar assistência médica, mas
requerem atendimento que não pode ser negligenciado”, explica Ednei
Fernando dos Santos, CREF 052883-G/SP, socorrista profissional do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e docente na Escola
Superior de Bombeiros do ESP, onde leciona as disciplinas de
Resgate e Emergências Médicas.
Leia mais.
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