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Destaque

Câncer de Mama e Exercício Físico

O mês de outubro apresenta grande representatividade não só pelo fato de integrar, no
hemisfério sul, a mais bucólica estação do ano, mas também, por acolher uma campanha

social altamente significativa: o “Outubro Rosa”, que visa conscientizar a mulher, assim como a
sociedade em geral, quanto à importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer
de mama.
Ações convergentes no sentido da prevenção deste tipo de câncer vão impactar, de forma
significativa, a saúde da mulher. Dentre estas diversas ações, destaca-se a prática do exercício
físico que, desde algum tempo, vem sendo apontada na literatura acadêmica como uma
estratégia de prevenção ao surgimento de diversos tipos de câncer, inclusive o de mama
(BROWN et al, 2012).
Leia mais.
Notícia

Tóquio 2020: 1ª Reunião do Comitê de Seleções
da CBAt é realizada no CREF4/SP
A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) realizou na manhã da última quinta-feira (5), na
Plenária “Hudson Ventura Teixeira” do CREF4/SP, a 1ª Reunião do Comitê de Seleções da
CBAt. O Comitê tem como premissa básica implementar novas ações dentro do programa de
preparação olímpica, visando melhor participação do Atletismo Brasileiro nos Jogos Olímpicos
de Tóquio 2020.
Leia mais.
Eventos

Termina a Rede Integrada 2017
Aproximadamente 50 eventos fizeram parte da Rede
Integrada de Eventos Comemorativos ao Dia do
Profissional de Educação Física 2017, entre os meses
de agosto e setembro. Na maior parte deles o
CREF4/SP participou efetivamente da organização e
realização. A novidade deste ano foi o grande número
de eventos realizados em Câmaras Municipais.
Quatorze Câmaras Municipais abriram suas portas para homenagear os Profissionais de
Educação Física de sua região em sessões solenes, entre os meses de agosto, setembro e
outubro. Foram elas: Piracicaba, Sorocaba, Indaiatuba, Campinas, São José dos Campos,
Santos, Itapeva, Guarulhos, Jacareí, Santo André, Ribeirão Preto, Hortolândia, Leme e Rio
Claro. Em todas as regiões citadas foram entregues a Medalha de Mérito da Educação Física
CREF4/SP, por representantes do conselho e vereadores das regiões.
Leia mais.
Fiscalização

Denuncie infrações à legislação

O Departamento de Orientação e Fiscalização do CREF4/SP, considera a denúncia de suma
importância para a constatação e autuação de irregularidades, sendo encaminhado ao local
informado um Agente de Orientação e Fiscalização para a verificação “in loco”.
As denúncias somente são aceitas mediante identificação do denunciante e do denunciado
(nome, endereço completo e, se possível, telefone). Os dados do denunciante são mantidos
no mais absoluto sigilo.
ATENÇÃO: O atendimento de denúncias pelo CREF4/SP possui um prazo médio de 30 dias
observando-se os critérios de urgência, territorialidade e anterioridade. *Poderá haver
prorrogação deste prazo devido às condições peculiares de cada denúncia.
Clique aqui para denunciar.
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