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Eleição

Outubro Rosa

Novos conselheiros tomam posse no próximo dia 29

Atividade física e o câncer

No próximo dia 29, o CREF4/SP dará posse aos seus novos
conselheiros, em cerimônia na sede da entidade. Conforme já
informamos em nosso site, a chapa “AVANÇA CREF” foi a
vencedora da eleição realizada no mês passado, com 6.858
votos e cujas propostas têm como eixo a implantação de
iniciativas contínuas e consistentes para maior valorização do
profissional de Educação Física.

A atividade física regular, orientada por um
profissional da área, é uma aliada importante
na prevenção de várias doenças, além de
contribuir também para a melhora da qualidade de vida de pacientes em tratamento,
inclusive nos casos de câncer.

O pleito, que renovou 14 nomes do Conselho, teve a participação de 23.954 profissionais, por meio de voto presencial ou
correspondência. Desse total, 19.515 foram considerados
votos válidos; 4.439 nulos e 196 brancos. Em nosso portal, já
está disponível o comprovante de votação, bem como todas
as demais informações sobre a eleição e apuração. Acesse
(www.crefsp.gov.br).
O CREF4/SP agradece imensamente aos profissionais que
participaram desse importante processo democrático, marcado mais uma vez pela transparência e lisura.

ética profissional

Deferidas nove inscrições para defensores dativos
O CREF4/SP abriu espaço para profissionais de Educação
Física interessados em atuar como defensores dativos no
âmbito da Comissão de Ética Profissional do CREF4/SP. Na
primeira seleção, nove inscrições foram deferidas, conforme
homologação publicada no Diário Oficial da União, no último
dia 2.
O trabalho é voluntário e não dá ao profissional direito a
contraprestação, indenização ou qualquer outro tipo de
ressarcimento pelo CREF4/SP. Porém, ele poderá solicitar
junto ao Conselho a certidão comprobatória dos processos
em que atua ou atuou.
O cadastramento de profissionais de Educação Física
voluntários foi instituído por meio da Resolução CREF4/SP nº
82, publicada em 20 de julho deste ano.

Neste mês de outubro, quando as atenções se
voltam à prevenção do câncer de mama com o
movimento Outubro Rosa, o Instituto Nacional
do Câncer (INCA) informa que 30% desse tipo
de tumor podem ser evitados com a prática de
exercícios combinada com uma alimentação
saudável. O dado mostra que a oncologia pode
ser uma área de atuação interessante aos
profissionais de Educação Física.
Ao participar da abertura das atividades do
Outubro Rosa na Santa Casa de São Paulo, o
presidente do CREF4/SP, Prof. Flavio Delmanto,
ressaltou a relevância do profissional de Educação Física na área oncológica.
“A prática de exercícios tem um papel muito
significativo dentro da oncologia, ao proporcionar vários benefícios aos pacientes. É importante que nós, da Educação Física, possamos
desenvolver um trabalho conjunto, criando
uma política de saúde, em favor da sociedade.
E, nesse sentido, temos muito trabalho a
realizar”, afirmou.
A atuação do profissional de Educação Física na
oncologia também foi assunto no ciclo de
palestras sobre o Outubro Rosa no Conselho
Regional de Enfermagem de São Paulo
(COREN-SP), que dedicou um painel ao tema.
Um dos convidados e parceiro do evento, o
Presidente do CREF4/SP, Prof. Flávio Delmanto,
expôs à plateia o valor da contribuição do
profissional de Educação Física aos trabalhos e
grupos multidisciplinares orientados à melhoria na qualidade de vida.
O encontro também contou com a presença do
Presidente do Conselho Federal de Educação
Física (CONFEF), Jorge Steinhilber, e da Presidente do CREF de Brasília (CREF7/DF), Cristina
Calegaro.
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