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Somos nós, fortalecendo a profissão.

Gripe H1N1 – Nota de esclarecimento
Lei garante vacinação prioritária aos Profissionais de Educação Física
Diversos Profissionais de Educação Física têm
informado ao CREF4/SP que os procedimentos de
vacinação prioritária para imunização contra a
gripe causada pelo vírus Influenza A (H1N1)
realizados por unidades de saúde em todo o Estado
de São Paulo não estão abrangendo os
Profissionais de Educação Física, sob o argumento
de que estes não se enquadrariam na categoria de
Profissionais da Saúde.
Informamos que a Resolução nº 218, de 06 de
março de 1997, do Conselho Nacional da Saúde, em
seus dispositivos regulamenta e reconhece como
Profissionais de saúde de nível superior as

seguintes categorias: Assistentes Sociais, Biólogos,
Profissionais de Educação Física, Enfermeiros,
Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos,
Médicos, Médicos Veterinários, Odontólogos,
Psicólogos e Terapeutas Ocupacionais.
O CREF4/SP já acionou as autoridades da saúde,
sobretudo a Secretaria de Estado da Saúde, para que
sejam tomadas medidas urgentes no sentido de
garantir a imediata inclusão dos Profissionais de
Educação Física entre o público-alvo dos
procedimentos de vacinação prioritária contra a
gripe causada pelo vírus Influenza A (H1N1) no
Estado de São Paulo. Leia mais aqui.

Anuidade
Programa de bônus termina este mês
Termina este mês o programa de bônus para
pagamento à vista da anuidade. Até o próximo dia
31, o CREF4/SP concederá desconto de 10% aos
Profissionais que quitarem a obrigação de uma

única vez. No dia 30 de abril, teve início o
parcelamento do valor em sete vezes. Quem perdeu
o prazo deve entrar em contato com o Conselho por
meio do site ou do telefone (011) 3292-1700.

Ciclo do Conhecimento
Palestra abordará público idoso e novas metodologias de trabalho no
próximo sábado
O Brasil, que já foi considerado o país do futuro devido
ao grande número de jovens, está envelhecendo. Hoje
os idosos respondem por 8,6% da população, número
que deverá subir para 13% em 2022, de acordo com
dados do IBGE. A inversão gradativa da pirâmide pode
abrir uma janela de oportunidades para os
Profissionais de Educação Física. Por isso, quem
trabalha ou pretende trabalhar com esse público não
pode perder a palestra do próximo sábado (14), na
sede do CREF4/SP, com a Prof. Esp. Maria Alice Corazza.
Em sua explanação, intitulada “3ª. Idade em Ação:
Ginásticas, Danças e Atividades Recreativas”, a

professora apresentará novas metodologias que
podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida
dos idosos. Anote em sua agenda! As vagas são
limitadas e para participar basta levar dois quilos de
alimentos não perecíveis. Para mais informações acesse
o site.
Até o final do mês, o CREF4/SP realiza o Ciclo do
Conhecimento em Mogi das Cruzes (17), Santos (17 e
18), Bauru (18), Mirassol (18), Mogi das Cruzes (18),
Guarulhos (19), Americana (21), São Paulo (21) e
Ribeirão Preto (24 e 25). Acompanhe a programação
completa das palestras no site. Participe!

Melhores do Ano
Concurso vai eleger destaques na categoria emagrecimento
Os Profissionais de Educação Física interessados em
participar do concurso “Os Melhores do Ano” na
categoria emagrecimento têm até o próximo dia 20
para inscrever. O candidato terá que comprovar os
resultados alcançados com números e vídeo de alunos
ou ex-alunos.

O concurso é um projeto do sistema EKOS/Universidade
de São Paulo, realizado em parceria com o Encontro
Nacional de Atividade Física (ENAF). Leia mais aqui
para conhecer as regras e a premiação. Para saber mais,
envie email para ekos@usp.br ou ligue (16) 3315-0346 /
98146-2620 (WhatsApp). A participação é gratuita.

INTERNACIONAL
Conselheiro do CREF4/SP entra para programa da ONU
Reconhecido mundialmente pela trajetória de
sucesso na luta de braço e halterofilismo, o
conselheiro do CREF4/SP e ex-atleta, Humberto
Panzetti, acaba de entrar para o Conselho Assessor
que irá elaborar o novo Relatório Nacional de
Desenvolvimento Humano (RDH) do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O
documento será o primeiro no mundo a ter como
tema o “Desenvolvimento Humano e Atividades
Físicas Esportivas”.
O PNUD, que está no Brasil há 60 anos, é a rede de
desenvolvimento global da Organização das
Nações Unidas (ONU), com atuação em 170 países.
Por meio de parceria em todas as esferas da

sociedade, trabalha com foco em redução da
pobreza, governança democrática, prevenção de
crises
e
recuperação,
energia
e
meio
ambiente/desenvolvimento
sustentável
e
HIV/AIDS.
Panzetti, que já competiu em 62 países, não para
por aí. Ele também foi selecionado pelo Comitê
Olímpico Brasileiro (COB) para participar do
revezamento da Tocha Olímpica na passagem por
Indaiatuba, no dia 21 de julho, entre 7h30 e 9h30,
ao lado de Armando Reis da Costa Camargo Filho, o
Piá (ciclista), Felipe Caltran (natação) e Nuno
Narezzi (motocross). Outros nomes ainda serão
anunciados para o trajeto local.

Foto: Divulgação
Legenda: O Conselheiro do CREF4/SP Humberto A. Panzetti durante visita à Casa da ONU, em Brasília, para reunião sobre o RDH
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