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• atualização cadastral

• ciclo CREF4/SP do conhecimento

Mantenha seu cadastro atualizado para
receber os informes do CREF4/SP.
Atualize clicando aqui.

• denuncie
Denuncie através do portal do
CREF4/SP o exercício de atividades
profissionais infringentes ao Código de
Ética Profissional.

• unidade móvel de
atendimento

De janeiro até o dia 25 de maio de
2012, as Unidades Móveis de
Atendimento realizaram 3.246
atendimentos. Breve, os Profissionais de
Educação Física poderão contar com
mais um veículo adaptado para
atendimento nas cidades do Estado de
São Paulo.
Programe-se para não perder esta
oportunidade e a praticidade que o
CREF4/SP oferece. Acesse a agenda e
os resultados computados em cada
região clicando aqui.

• notícias no portal do
CREF4/SP
• Comissão de Ética Profissional
cancela registro de Profissional
acusado de pedofilia
• Mídia - Musculação e atividade
física para crianças devem ser
orientadas por profissionais
• NOTA OFICIAL sobre a criação,
pelo Centro Paula Souza, de uma
escola técnica, de nível médio,
para formação de “Monitores
Esportivos”
Leia mais sobre essas e outras notícias.

RETROSPECTIVA DO PRIMEIRO
SEMESTRE
O Ciclo CREF4/SP do Conhecimento está expandindo
para o Interior, profissionais das cidades de Cruzeiro e
Itapeva e regiões próximas já foram beneficiados com
palestras. Em Itapeva o CREF4/SP disponibilizou a
Unidade Móvel de Atendimento.
O projeto piloto do Ciclo itinerante foi inaugurado pelos
Conselheiros Andrea Vidal e Georgios Stylianos
Hatzidakis, que proferiram as palestras respectivamente
sobre: “Coordenação e Gestão Técnica de Academias” em Cruzeiro, e
“Marketing esportivo: como elaborar projetos” em Itapeva. De acordo
com os índices de satisfação, os Profissionais de Educação Física já
esperam o retorno do evento nas regiões. “Vamos levar para o Interior
os temas apresentados na sede do Conselho”, informou Prof. Pedro
Roberto Pereira de Souza, Presidente da Comissão de Eventos do
CREF4/SP.
No primeiro semestre foram abordados temas diversos na Capital.
Profª Valquíria de Lima participou com o tema “Ginástica Laboral –
Oportunidade de desenvolvimento profissional e de negócio”; Prof.
Waldemar Ribeiro Filho orientou e esclareceu dúvidas de “Como
montar e Administrar uma Assessoria Esportiva e suas Técnicas”.
Profª Gizele de Assis Monteiro apresentou o “Programa de Exercícios
voltados à gravidez” e também falou sobre o papel do Personal
Gestante.
Para a Diretoria do CREF4/SP, a lotação do Auditório “Nestor Soares
Publio” nos dois últimos eventos, comprova que o Ciclo deve
permanecer e se expandir e, pensando nisso, segue a agenda das
próximas palestras que serão ministradas no 2º semestre de 2012.

PRÓXIMOS EVENTOS
PALESTRA ESPECIAL – Dia 7 DE JULHO com
Laurete Godoy sobre “Os Jogos Olímpicos e os
Profissionais do Esporte – da Antiguidade aos Dias
Atuais” Auditório do CREF

21 DE JULHO – “O Profissional de Educação Física
no Campo do Lazer: Essencial, Importante ou
Acidental?” com Antonio Carlos Bramante. Auditório do
CREF

18 DE AGOSTO – “Futebol: Experiências no Brasil e
no Exterior” com Marcos Antonio Falopa. Auditório do
CREF

• comunicação

REVISTA CREF
DE SÃO PAULO
A Revista CREF
de São Paulo
edição nº 33 de
maio já está
disponível no
portal do
CREF4/SP. Nesta
edição você
encontrará
informações sobre
a ampliação das
instalações do CREF4/SP, um resumo
das últimas palestras ministradas, a
agenda completa do segundo semestre
do Ciclo do Conhecimento, a
homenagem realizada pela FIEP Brasil
e São Paulo aos Profissionais de
Destaque da Educação Física, o
Programa de Capacitação dos Agentes
de Orientação e Fiscalização, o
posicionamento do Conselho sobre a
questão do monitor de esportes, as
academias populares e alguns exemplos
de profissionais que poderiam ter
parado de trabalhar, mas continuam
exercendo a profissão.

22 DE SETEMBRO – “Reanimação Cardiopulmonar”
com Roberto Ricardo Ramunno. Auditório do CREF

ÚLTIMO TRIMESTRE
• 27 DE OUTUBRO – São Paulo. “HIV e Exercício”, com
Bianca Trovello Ramallo. Auditório do CREF
• 17 DE NOVEMBRO – São Paulo. “Câncer e Exercício”, com
Waldecir Paula Lima. Auditório do CREF
• 1º DE DEZEMBRO – Ribeirão Preto. “Treinamento
Funcional”, com Silvio Pecoraro. O local será brevemente
divulgado.

INSCRIÇÕES
São abertas no primeiro dia útil após o término da palestra
anterior e devem ser feitas através do portal do CREF4/SP.
No dia do evento o Profissional de Educação Física deverá
levar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados a
uma entidade filantrópica, como forma de validação de seu
credenciamento.
O Ciclo do Conhecimento é realizado aos sábados, das 8 às 12
horas, no Auditório do CREF4/SP, com acesso através do Vale
do Anhangabaú, 304, 3º andar, São Paulo/SP.

Rua Líbero Badaró, 377 - 3º andar - Centro - 01009-000, São Paulo, SP
Telefax: 11 3292-1700
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

