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A grande novidade é que os Pode-
res Públicos começam a também pensar as-
sim, motivados que estão pela realização de
dois importantes eventos internacionais no
nosso País: a Copa do Mundo de Futebol,
em 2014, e os Jogos Olímpicos do Rio, em
2016.

Temos que aproveitar esse momen-
to especial para fortalecer uma categoria que
será de fundamental importância nesse con-
texto e cenário: a do profissional de educa-
ção física.

Cada um desses profissionais terá
participação essencial para mudar o Brasil,
tornando-o mais solidário e preocupado com
o desenvolvimento de seu povo, ou seja, com
gente e não apenas com a fria proposta do

asfalto, do cimento, de obras que, se não priorizarem recursos humanos, de nada
adiantarão. O que mais vem incomodando o Sinpefesp – Sindicato dos Profissi-
onais de Educação Física de São Paulo – é a precarização da mão de obra
existente, causada pela terceirização desenfreada e cruel.

A terceirização é utilizada por maus empresários para não registrar o trabalha-
dor em carteira e expô-lo a horas extras intermináveis e improdutivas.

Quando registrado, o profissional raramente recebe essas horas extras por
dentro do holerite. Isso o prejudica para efeito de 13º salário, FGTS, aposentado-
ria, férias, além de se constituir numa verdadeira prática de sonegação de impos-
tos. Por esses e outros motivos, decidimos, juntamente com entidades idône-
as de defesa da categoria, enviar uma carta de reivindicações à presidenta Dilma
Roussef. Saiba quais são:

Pela Valorização do  Profissional de Educação Física

Que o esporte é uma das principais armas propulsoras de saúde, educação, cultura, inserção
social e cidadania, nós, que militamos no setor, sempre soubemos.

O Brasil terminou o Pan de Guadalajara com um total de 141 medalhas, abaixo do recorde de 157
conseguido nos Jogos do Rio, há quatro anos. Dessa vez, foram 48 de ouro, 35 de prata e 58 de bronze,

que deixaram a delegação brasileira na terceira colocação do quadro geral de medalhas da competição,
atrás apenas dos Estados Unidos e de Cuba.

“Unidos, haveremos de ultrapassar obstáculos na defesa de uma  categoria forte”.

Sindicato dos
Profissionais de
Educação Física

do Estado de
São Paulo
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Corinthians, São Paulo, Ipê Clube e Esportivo da Penha, na categoria Super Máster e São Paulo, Juventus, Esportivo da Penha e Paineiras, na categoria
Sênior fazem os jogos das quartas e finais da Copa Paulistana de Futebol de Campo 2011.  O torneio que tem como dos principais objetivos em estreitar os laços
de amizades existentes entre os participantes é promovido pela ONED (Organização Nacional das Entidades do Desporto) e com apoio da Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ) e do vereador Aurélio Miguel.

COPA PAULISTANA DE FUTEBOL DE CAMPO 2011
Chegada nas Quartas de Final!

- Que se adote uma Política Nacional de Incentivo ao Esporte nas escolas;
- Que se determine ao Ministério da Educação, a adoção de uma Política

Nacional de Incentivo ao Esporte nas Escolas, com objetivo de desenvolvimento
da personalidade das crianças e adolescentes, bem como hábitos de atividade
física através do esporte, melhorando assim os índices de saúde e diminuindo os
riscos de vulnerabilidade social;

- Que se valorize a figura do Profissional de Educação Física, agente primordi-
al de tal engenharia social;

- Que se cumpra a Lei que instituiu o Profissional de Educação Física enquan-
to categoria diferenciada na íntegra;

- Que se elimine a informalidade que, a exemplo de outros segmentos da
economia brasileira, também campeia no Esporte, mediante severa fiscalização
do Ministério do Trabalho em todos os seguimentos esportivos;

- Que haja harmonia de ações para que o Brasil possa encarar os desafios
que se lhe apresentam de forma digna e oportuna, tanto na engenharia do cimen-
to quanto na dos recursos humanos;

- Que os profissionais de Educação Física nas escolas sejam devidamente
registrados no CREF – Conselho Regional de Educação Física – e Confef – Con-
selho Federal de Educação Física, inclusive como proteção para aqueles que
venham a praticá-los;

- Que o Ministério da Educação, atualize os PCNs (Parâmetros Curriculares
Nacionais de Educação Física), dando ênfase às práticas esportivas de base,
tais como o atletismo, modalidade mãe de todas as outras, na medida em que
lida com movimentos básicos do ser humano como andar, correr, saltar, arremes-
sar e lançar, promovendo benefícios à saúde;

- Que na grade escolar, na parte relativa à Educação Física, seja obrigatória a
matéria atletismo;

- Que os profissionais de Educação Física tenham representante no Conselho
Nacional de Esporte

José Antonio Martins Fernandes
Presidente do Sinpefesp

31 ANOS DO NEGRITUDE
Tempo de Festa!

Quem não foi perdeu a festa de “arromba” de
aniversário do Negritude FC. Uma comemoração em
grande e alto estilo, para os 31 Anos de Vida do clube
alvinegro de Artur Alvim. Muita gente bonita e alegre,
fizeram a diferença entre os mais de trezentos
convidados para festejar com a família Negritude essa
trajetória de amor ao esporte. O samba de roda,
pagode de mesa e de partido alto do Grupo “Samba
da Hora” e o Som de Nostalgia dos DJs: Edson
Sorriso, Babalú e Denilton agitaram a galera na tarde

e noite de 12 de outubro na sede do clube.
O Negritude Futebol Clube, time de grande

expressão no cenário varzeano de São Paulo construiu
nessas três décadas uma história de amizade e de
conquistas sócio-educativa na comunidade, títulos em
diversos campeonatos na várzea e da realização da
Copa Negritude de Futebol Amador, que está em sua
13ª. Edição. Torneio competitivo e de altíssima
qualidade e que figura em os três maiores da cidade e
Grande São Paulo.


