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eus profissio-
nais lidam com
a harmonia e a
evolução de
movimentos bá-

sicos, inerentes ao ser
humano, como andar,
correr, saltar, arremes-
sar e lançar, respeitan-
do a famosa frase:
“Mente sã em corpo
são”.

 Isso foi decisivo
para que o governo bra-
sileiro determinasse a
categoria dos profissi-
onais de educação fí-
sica como diferencia-
da.  Diante de tal deci-
são, tomada ao apagar
das luzes do milênio
passado, houve a pos-
sibilidade – e necessi-
dade imperiosa, da
união desses trabalha-
dores em torno de uma
entidade representativa
na luta por seus direi-
tos.  Surgiu, então, o
Sinpefesp – Sindicato
dos Profissionais de
Educação Física de
São Paulo e Região,
algo possível pelo es-
forço e visão de valo-
rosos companheiros,
especializados em sin-
dicalismo, leis, admi-
nistração e, acima de
tudo, sabedores de

Valorização Profissional
Profissional de Educação Física. Faça parte da luta

pelo desenvolvimento de uma categoria diferenciada
A Educação Física é o denominador comum para toda e qualquer
atividade esportiva, seja ela individual ou de natureza coletiva.

que o Brasil carece de
uma política nacional
esportiva.

 A importância da
categoria no presente
futuro da Nação será
determinante. Afinal,
em breve serão reali-
zados, em solo pátrio,
dois importantes even-
tos: a Copa do Mundo
de Futebol, em 2014, e
os Jogos Olímpicos do
Rio, em 2016.

 A mídia vem dando
muita ênfase à ques-
tão da discutida infra-
estrutura nacional para
abrigar os menciona-
dos acontecimentos.
Os poderes públicos,
também. Todavia, são
raros os espaços que
se destinam ao desen-
volvimento dos nossos
recursos humanos. Ou
seja: É muito cimento
e pouco talento.

 Tudo bem. Nós,
que militamos no es-
porte, sabemos que a
sua prática, tão neces-
sária para a melhora
da qualidade de vida
de todo um povo, sem-
pre acaba relegada a
um segundo plano,
não é mesmo? E as-
sim, de injustiça em
injustiça, o desporto

brasileiro vai sobrevi-
vendo à custa de abne-
gados, fundamentais a
toda modalidade.  Está
mais do que na hora de
darmos um basta a
esse estado de coisas.
E o Sinpefesp é um ca-
minho, legalmente
constituído.  Para forta-
lecer seus caminhos,
estamos mantendo

permanentes contatos
com lideranças de fe-
derações, confedera-
ções, ligas, clubes, as-
sociações e entidades
não governamentais e
governamentais.  Da
antiga UFEESP – União
das Federações Espor-
tivas do Estado de São
Paulo - de tão grata
lembrança, trouxemos,

para a executiva do
Sindicato, o compa-
nheiro Mauzler Pauli-
netti, cuja experiência e
riqueza de contatos e
conhecimentos dis-
pensam comentários.

 Estamos turbinan-
do o setor administra-
tivo da entidade, bem
como seus canais de
comunicação.  Já fe-
chamos diversos – e
vantajosos, acordos
coletivos para a cate-
goria.

Estamos lutando,
sem tréguas, contra a
precarização da mão
de obra verificada nos
mais diversos estabe-
lecimentos de propul-
são do esporte.   Que-
remos dotar o Sinpe-
fesp de uma filosofia
plena de conscientiza-
ção de classe, pois só
a união permitirá - a to-
dos nós - efetivas con-
dições de cidadania.
Precisamos de todas
as entidades de defe-
sa dos que trabalham
o conceito da educa-
ção física na mesma
trincheira. E, para tan-
to, sua participação é
indispensável.

 Entre no site
www.sinpefesp.net

José Antonio
 Martins Fernandes

Presidente do
Sindicato dos

 Profissionais de
Educação Física de

São Paulo

 Leia seu conteúdo
com carinho. Especial-
mente a entrevista sob
o título “Se você é pro-
fissional de Educação
Física, seu lugar é no
Sinpefesp, onde dúvi-
das são dirimidas.
Você Técnico e Treina-
dor de qualquer moda-
lidade sem dúvida algu-
ma é um PROFISSIO-
NAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA, venha nos co-
nhecer.
Saudações esportivas,

Maurren Maggi atleta fez história e conquistou o
primeiro ouro de uma mulher brasileira em prova

individual. Olimpiadas de  Pequim 2008

A III Copa Futebol
Mulher de 2011 termi-
na com sucesso. E
com o bom desempe-
nho das atletas neste
campeonato, já tem até
jogadoras seleciona-
das para compor a se-
leção brasileira.  Emo-
ções e talentos foram
os destaques no jogo
final em que a equipe
da Associação Des-
portiva Centro Olímpi-
co conquistou
o título ao ven-
cer por 5 a 0 o
time do Cotia
Sejel. A dispu-
ta do terceiro
colocado ficou
com o Clube
Atlético Juven-
tus.  Para o
presidente da
Liga Paulista
de Futebol Fe-
minino do Es-
tado de São

Futebol Feminino
Talentosas e Charmosas

Paulo, Bolão, as ativi-
dades da categoria no
primeiro semestre são
encerradas com cha-
ve-de-ouro e dever
cumprido. A Liga agra-
dece o apoio da Secre-
taria de Esporte Lazer
e Juventude nesta ter-
ceira realização da
Copa Futebol Mulher/
2011.   Vem aí, a 2º
Copa Regional de Fut-

sal Feminino, da Liga
Paulista de Futebol
Feminino com 24
equipes. A disputa co-

meça 07 de agosto de
2011.   Informações
através do fone: 3331
1329/ falar com Nieta.


