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Notícia

REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS E CONSELHEIROS

A primeira reunião conjunta entre delegados e conselheiros do Conselho Regional de Educação
Física da 4ª Região – São Paulo (CREF4/SP), realizada no ﬁnal de julho, nas dependências do Hotel
Slaviero Slim Congonhas, teve como objetivo elaborar o planejamento estratégico da atuação dos
delegados, apresentar o Departamento de Registro e os trabalhos da Comissão de Ética. “É
importante dotar os delegados do CREF4/SP para o atendimento de excelência aos anseios dos
Proﬁssionais de Educação Física”, disse o presidente do CREF4/SP, Nelson Leme da Silva Junior,
sobre a realização desta e de outras reuniões que estão por vir. “O compromisso de todos está
claro, mas é preciso que estejam munidos de informações adequadas, para que possam de fato
representar o Conselho”.
Durante o encontro, foram tratados assuntos relevantes como as comemorações do Dia do
Proﬁssionais de Educação Física nas Câmaras Municipais; indicação de palestrantes de todas as
regiões para o Ciclo CREF4/SP do Conhecimento; apresentação do Departamento de Registro,
suas seções, números e questionamentos diários; e a apresentação da Comissão de Ética
Proﬁssional – CEP, suas atribuições e forma de trabalho.
Leia mais.

Fiscalização

AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE
O Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região
– CREF4/SP, através do Departamento de
Fiscalização, tem intensiﬁcado de forma acentuada
as ações de ﬁscalização, tanto de modo rotineiro
como para atendimento de denúncias, com intuito de
combater as irregularidades, de forma a garantir o
bem-estar, a saúde e a boa orientação da prática de
atividades físicas no estado de São Paulo.
No primeiro quadrimestre do ano (01 de janeiro a 30
de abril) foram realizadas 3.092 ﬁscalizações,
envolvendo 475 municípios. Sendo que, no período informado, todas as macrorregiões do estado
receberam ﬁscalização do CREF4/SP em pelo menos um de seus municípios. Destas ﬁscalizações,
1.690 locais estavam totalmente regulares e 1.402 com pelo menos uma irregularidade
constatada. Leia mais.
Quer denunciar? Clique aqui, preencha os seus dados para contato, os do denunciado, descreva
detalhadamente as irregularidades e, se for o caso, anexe documentos relacionados à denúncia.
Evento

PARTICIPE DOS SEMINÁRIOS CREF4/SP
DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Praia Grande (22 de agosto), Caieiras (27 e 28 de agosto) e Votorantim (04 de setembro) receberão
o Seminário CREF4/SP de Educação Física Escolar. Em Praia Grande o tema será Dança e
Educação Física Lúdica; em Caieiras, versará sobre Inclusão; e em Votorantim será sobre Inclusão
e Possibilidades do Brincar.
Para fazer a sua pré-inscrição GRATUITA e conhecer os palestrantes clique aqui.
Eventos

CICLO CREF4/SP DO CONHECIMENTO

Atenção para as próximas palestras. Ainda dá tempo de se inscrever e participar.

15 de agosto – Itapetininga/SP
Horário: 19h30
Local: FKB – Faculdades Integradas de Itapetininga, Av. João Barth, 666 – Vila Barth
Palestrante: Prof. Me. João Antônio Nunes – CREF 014979-G/SP
Palestra: Gestão esportiva e captação de recurso
PRÉ-INSCRIÇÃO
15 de agosto – Campo Limpo Paulista/SP
Aula Magna do Curso de Educação Física da UNIFACCAMP
Horário: 19h30
Local: UNIFACCAMP - Centro Universitário Campo Limpo Paulista (auditório) – Rua Guatemala, nº
167 – Jardim América
Palestrante: Prof. Esp. Pedro Roberto Pereira de Souza – CREF 000259-G/SP
Palestra: O CREF4/SP e a atuação do Proﬁssional de Educação Física
PRÉ-INSCRIÇÃO
24 de agosto – Sorocaba/SP
Horário: 19h00
Local: UNISO – Universidade de Sorocaba, Rodovia Raposo Tavares, km 92,5 – Vila Artura
Palestrante: Prof. Dr. Waldecir Paula Lima – CREF 000686-G/SP
Palestra: Aspectos da Fisiologia neuroendócrina associados ao emagrecimento: inﬂuência do
exercício físico
PRÉ-INSCRIÇÃO
25 de agosto – São Paulo/SP
Horário: 9h00 (08h30 – credenciamento)
Local: Sede do CREF4/SP, Ed. Mercantil Finasa, Vale do Anhangabaú, 304, 3º andar, Centro
Palestrante: Prof. Esp. Vladimir Juliano de Godoi – CREF 006199-G/SP
Palestra: HIIT Treinamento de alto rendimento e jogo limpo: doping e recursos ergogênicos
PRÉ-INSCRIÇÃO
EXPEDIENTE: Boletim CREF4/SP é um boletim eletrônico dirigido aos proﬁssionais de Educação Física e
Pessoas Jurídicas registradas no CREF4/SP
SEDE: Rua Líbero Badaró, 377, 16º andar - Centro São Paulo/SP CEP 01009-000 Tel.: 11 3292-1700
crefsp@crefsp.gov.br
Seccional de Campinas Professor Doutor João Batista Andreotti Gomes Tojal:
Av. Marechal Carmona, 618 - Vila João Jorge Campinas/SP CEP 13041-311 Tel.: 19 3514-5700
seccionalcampinas@crefsp.gov.br
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