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Somos nós, fortalecendo a profissão.

Educação Física Escolar
Vencida mais uma batalha judicial
O CREF4/SP obteve mais uma importante vitória
judicial em favor da valorização da Educação Física.
A ação desta vez foi contra a Prefeitura de Jaú, por
ignorar diretrizes legais da profissão em concurso
público destinado à contratação de Profissionais
para a rede básica de ensino. Conforme denúncias,
o registro profissional junto ao Conselho,
obrigatório para o exercício da atividade, era
dispensado no momento da posse dos aprovados.

Apesar de notificada, a Prefeitura não se
preocupou em corrigir a irregularidade,
obrigando o Conselho a ingressar com uma ação
na 1ª. Vara Federal da Subseção Judiciária de Jaú,
que julgou procedentes os pedidos do CREF4/SP e
ratificou o entendimento de que o registro
profissional é condição indispensável às
atividades dos Professores de Educação Física.
Veja na íntegra a sentença.

Ginástica Laboral
Fórum paulista será realizado no próximo dia 4
A Associação Brasileira de Ginástica Laboral
(ABGL) realiza, no próximo dia 4, o 1º Fórum
Paulista de Ginástica Laboral, com a
participação dos integrantes da Comissão
Especial de Ginástica Laboral do CREF4/SP.
Ministrarão palestras as professoras Ms. Érica
Verderi, Dra. Cynara Cristina Pereira e Dra.
Valquíria de Lima.

Haverá também apresentação de indicadores de
ginástica laboral pelas empresas associadas à ABGL
e reunião dos associados, acompanhada da Eleição
Triênio 2016-2019.
O fórum, que tem o apoio do CREF4/SP, será na FMU
(Faculdades Metropolitanas Unidas), no Auditório
Nelson Carneiro, das 8h (credenciamento) às 16h.
Leia mais informações aqui.

Qualidade de Vida
ABQV promove jornada nacional em julho
No dia 5 de julho, a Associação Brasileira de
Qualidade de Vida (ABQV) promove encontro
nacional em São Paulo, no Hospital Santa Catarina,
com Profissionais de todo o Brasil. Será uma ótima
oportunidade para o aperfeiçoamento e o
intercâmbio de experiências e conhecimentos.

A 1ª Jornada Nacional de Qualidade de Vida será
permeada por diversos temas e terá Márcio Atalla
entre os palestrantes. A programação também inclui
Ricardo Voltolini, um dos principais nomes em
sustentabilidade, e um curso prático. Confira a
programação e se inscreva.

Memória
PROF. JOSÉ ROBERTO XIDIEH PIANTONI
Em maio, após um acidente automobilístico em
Campinas, o ex-conselheiro do CREF4/SP Prof. José
Roberto Xidieh Piantoni, 67 anos, deixou de estar
fisicamente entre os integrantes da família da
Educação Física. Fica a saudade e as boas lembranças.
Como atleta, Piantoni defendeu as seleções
paulista e campineira de basquete na década de
70. E, durante sua carreira profissional, atuou em
escolas públicas e particulares da região.
Aposentado, participou de algumas delegações de
equipes máster. Em 2015, foi campeão estadual de
vôlei nos Jogos Regionais do Idoso (JORI) e este
ano iria participar no vôlei adaptado. O humor,
dedicação e talento do atleta máster eram as suas

marcas registradas entre os companheiros da
delegação de Campinas.
Muitos profissionais passaram pelo Sistema
CONFEF/CREFs, como membros, desde a
regulamentação da profissão e, dois anos depois,
na criação e consolidação dos trabalhos
realizados
pelo
CREF4/SP.
Pessoas
que
acreditaram que a Educação Física poderia
avançar e lutaram para fazer valer a Lei Federal nº
9.696/98. Um grupo unido e sem interesses
pessoais. Entre eles estava José Roberto Xidieh
Piantoni – CREF 000040-G/SP. Ele foi um dos
homenageados na comemoração de 10 anos do
CREF4/SP.

literatura
CREF4/SP REALIZA LANÇAMENTO DE LIVRO
No dia 14 de maio, o CREF4/SP realizou o lançamento
do livro Educação Física no Ensino Superior do Brasil:
áreas do conhecimento e relações com a intervenção
profissional (Editora Autografia, 226 páginas). O
evento contou com a presença e apoio do presidente
do CREF4/SP Nelson Leme da Silva Junior.
A obra, organizada pelo Dr. Ubiratan Silva Alves, é
composta e escrita por 21 professores – mestres e
doutores, e dividida em grandes áreas da
Educação Física: Saúde/Biológicas, Humanas,
Exatas, Sociais e Esporte.

O organizador é graduado e mestre pela USP,
especialista e doutor pela UNICAMP; docente e
coordenador de cursos no ensino superior desde 1999 e
autor de outros livros.
O livro tem por objetivo auxiliar na resolução de
questões profissionais, sejam nas escolas, nos clubes,
nas academias, nos hotéis, nos hospitais ou em
qualquer local que necessite de um profissional
habilitado para atuar com os mais diferentes grupos de
pessoas: alunos, atletas, idosos, crianças, pessoas com
deficiência etc.

Vacinação
CREF4/SP solicita a autoridades cumprimento de Resolução
O CREF4/SP volta a reforçar que, de acordo com a
Resolução nº 218, de 06 de março de 1997, do
Conselho Nacional da Saúde, os Profissionais de
Educação Física são reconhecidos legalmente como
Profissionais da saúde, tendo, portanto, direito

assegurado à vacinação prioritária para imunização
contra a gripe causada pelo vírus Influenza A (H1N1).
O Conselho solicitou às autoridades da saúde,
sobretudo à Secretaria de Estado da Saúde, que a
Resolução seja cumprida. Leia mais.
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