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Somos nós, fortalecendo a profissão.

Homenagens
Henrique Nicolini alcança feito histórico no jornalismo esportivo
Formado em Educação Física na década de 40, o
hoje blogueiro Henrique Nicolini, que completou
90 anos em 4 de abril, acaba de comemorar um
feito inédito: 70 anos de jornalismo esportivo
ininterruptos.
Figura
singular,
ele
foi
homenageado pela marca histórica em cerimônia
que reuniu mais de 200 pessoas na Assembleia
Legislativa de São Paulo.
Nicolini sempre trilhou o caminho do esporte.
Atuou na Educação Física escolar, foi atleta da
natação, sua grande paixão, e construiu uma
carreira brilhante como jornalista esportivo no
consagrado jornal A Gazeta Esportiva, da Fundação
Cásper Líbero, na qual ingressou em 1947 e
trabalha até hoje. É dele o blog Além dos Fatos.
Ao longo de sua trajetória, teve o privilégio de cobrir
quatro edições dos Jogos Olímpicos – Munique
(1972), Los Angeles (1984), Seul (1988) e Barcelona
(1992) –, além dos Jogos Pan-Americanos de Buenos
Aires (1951). Também introduziu o Pan-atletismo no
Brasil, organizou inúmeras competições esportivas

como empresário de eventos e escreveu vários livros,
entre eles “Tietê – O Rio do Esporte”.
A justa homenagem no último dia 18, liderada
pelo Deputado Estadual Hélio Nishimoto, foi uma
iniciativa conjunta da Assembleia Legislativa de
São Paulo, do Sindicato os Jornalistas do Estado
de São Paulo, da Fundação Cásper Líbero e da
Associação dos Cronistas Esportivos do Estado
de São Paulo.
O Presidente do CREF4/SP, Conselheiro Professor
Nelson Leme da Silva Junior, e o 2º Vice-Presidente
Conselheiro Professor Pedro Roberto Pereira de
Souza, que preside o Distrito Brasil do Panathlon
Internacional, fizeram questão de prestigiar
Nicolini e mais uma vez o parabenizam pela sua
história inspiradora.
Com uma energia invejável e ainda comemorando o
reconhecimento, Nicolini embarcou, no último dia
28, para Assunção (Paraguai), onde foi contemplado
com o medalhão da “Orden dos Caballeros de lá
Natacion Sudamericana”.

Ex-Conselheiros ganham galeria de fotos na sede do CREF4/SP
Com quase 130 mil registros e uma infraestrutura
ímpar, o CREF4/SP é hoje o maior e principal braço
do Sistema CONFEF/CREFs, posição que só foi
possível alcançar graças ao trabalho e dedicação
de seus ex-Conselheiros, que não mediram
esforços para transformar a Educação Física em
uma profissão regulamentada e respeitada.
Como forma de reconhecimento ao trabalho
realizado por eles e também para manter viva a
história da Educação Física, o CREF4/SP instalou
em sua sede uma galeria de fotos com todos os
ex-Conselheiros, inaugurada no último dia 19, em
uma cerimônia emocionante.
A galeria é um projeto idealizado pelo Professor
Walter Giro Giordano, que participou da criação
do CREF4/SP e ainda hoje se mantém ativo na

Educação Física, atuando na Coordenadoria de
Esportes da Associação dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo (AFPESP).
Na abertura da homenagem, o Presidente do
CREF4/SP, Conselheiro Professor Nelson Leme da
Silva Junior, listou o nome de todos os
ex-Conselheiros e seus respectivos mandatos, e fez
questão de destacar a iniciativa do Prof. Giordano.
“Temos que ter um passado e o nosso passado
está aqui, sem vocês (Conselheiros) jamais
poderíamos estar nesse momento construindo
um futuro melhor. Tudo isso que está aqui,
embora seja uma homenagem muito singela,
devemos ao Prof. Giordano, que sempre batalhou
para manter viva a memória da Educação Física”,
afirmou o Presidente.

Extinção do Bacharelado: surgem novas manifestação contrárias às DCNs
Desde o anúncio em dezembro passado da minuta
das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)
para a Educação Física, proposta pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE), o CREF4/SP vem se
manifestando
contrário
a
ela,
devido,
principalmente, à proposta de extinção do
bacharelado e à vinculação da formação apenas no
curso de Licenciatura. Desta forma, a formação em
Educação Física seria pautada pelas DCNs das
Licenciaturas (Resolução MEC 02/2015), o que
restringiria novamente nossa profissão ao
ambiente escolar, negando todo o avanço
conquistado nos últimos 20 anos.
No dia 11/03, foi a vez da USP, através da Escola de
Educação Física e Esportes (EEFE-USP), entrar neste
debate em evento realizado para coordenadores de
cursos e gestores, com a presença do Presidente da
Comissão das Diretrizes para a Educação Física, Prof.
Luiz Roberto Liza Curi. O CREF4/SP participou da
discussão, quando a Universidade de São Paulo, em
conjunto com a FEF/Unicamp e a UNESP declararam-se
contrárias à extinção do Bacharelado em Educação
Física, conseguindo o comprometimento do Prof. Curi
em rever a situação e promover uma audiência pública

em São Paulo, conforme o registro em vídeo do evento
para ter acesso ao conteúdo da discussão na USP).
O CREF4/SP promoveu encontro com os
coordenadores e gestores de cursos de Educação
Física que ainda tinham dúvidas ou gostariam de
discutir sobre a proposta das diretrizes. Reuniram-se
na sede coordenadores de diversas instituições das
várias regiões do Estado, possibilitando debater o
tema e definir linhas de ação mediante as
deliberações dos participantes. O encontro foi
aberto pelo Presidente do Conselho, Prof. Nelson
Leme da Silva Junior, com duração aproximada de
três horas, resultando no reforço das deliberações
que ocorreram na USP, ou seja, o apoio à realização
de uma Audiência Pública em São Paulo e lutando
para que os compromissos assumidos pelo
Presidente da Comissão da Educação Física do CNE,
Prof. Curi, sejam cumpridos.
Finalmente, cabe o registro, apresentamos o
manifesto de repúdio da deputada Alessandra
Campêlo, do PCdoB do Amazonas, pela minuta de
DCNs para a Educação Física com a extinção do
Bacharelado; a nota está publicada no site do
CREF4/SP. Leia o texto completo.

Ciclo do Conhecimento
Programação segue intensa em várias cidades
Além da capital paulista, o Ciclo do Conhecimento,
que possui uma programação intensa durante todo
o ano, é realizado em várias regiões do estado,
levando conhecimento e informação relevantes
para o desenvolvimento dos profissionais.
Este mês, já foram promovidas palestras em São
João da Boa Vista e São Sebastião (01), São Paulo
(2), Praia Grande (4) e Rio Claro (5). As próximas
serão em São Manuel (dia 6), Ourinhos (dia 7),
Araçariguama (7), São Vicente (9), Itapeva (12), São
Paulo (9 e 16), Rio Claro (19), Piracicaba (29) e São

Paulo (30). A participação é gratuita e o número de
vagas varia de acordo com a localidade. Para saber
mais detalhes e acompanhar a programação, acesse
o site do CREF4/SP .
No próximo sábado (9), o CREF4/SP receberá em sua
sede, o Prof. Luiz Felipe Tubagi Polito, para falar
sobre os aspectos psicometabólicos do treinamento
esportivo,
às
9h.
Oitenta
vagas
foram
disponibilizadas para o encontro. Para participar, os
interessados precisam apenas contribuir com dois
quilos de alimentos não perecíveis.
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