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FIEP Brasil
Há 25 anos valorizando  
a profissão!

Mais uma vez, a tranquilidade e receptivida-
de de Foz do Iguaçu contagiou os cerca de 3.000 
participantes. “Todos os anos é assim. Esse evento 
é uma festa dos Profissionais de Educação Física. 
Uma festa da Educação Física”, disse o presidente 
do CONFEF, Prof. Jorge Steinhilber, bastante emo-
cionado na ocasião. “A FIEP se sente honrada em 
poder organizar o nosso maior evento aqui em 
Foz”, destacou o presidente da entidade, Prof. Al-
mir Adolfo Gruhn.

Representando o ministro Orlando Silva na aber-
tura do Congresso, o assessor do Ministério do Esporte 
Ricardo Gomyde fez questão de ressaltar a importân-
cia dos Profissionais de Educação Física na formulação 
de políticas públicas, destacando que a participação 
destes na III Conferência Nacional do Esporte, que 
acontece entre os dias 03 e 06 de junho, em Brasília, 
é fundamental para o desenvolvimento do esporte no 
país. “Não há política pública para o esporte que não 
tenha por primazia a Educação Física”, afirmou.

Foz do Iguaçu, janeiro de 2010. O imenso salão do Hotel Internacional 
Foz ficou lotado de Estudantes, Profissionais de Educação Física, represen-
tantes da Federação Internacional de Educação Física (FIEP) e do Sistema 
CONFEF/CREFs, além de políticos e autoridades das principais instituições 
e entidades ligadas à Educação Física, que compareceram para a abertura 
do 25º Congresso Internacional de Educação Física da FIEP e dos eventos 
paralelos que foram organizados pelo CONFEF.
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A festa de abertura contou ainda com a presança de personalida-
des ilustres do esporte como o presidente da Confederação Brasileira 
de Basquete (CBB), Carlos Nunes, o locutor esportivo Luciano do Valle, a 
ex-jogadora e Rainha do basquete, Hortência, além da vice-presidente 
da Comissão de Educação, cultura e esporte do Senado, senadora Marisa 
Serrano (PSDB-MS).

O progresso do país só vai se dar no 
momento em que tivermos profissionais 
competentes em todas as áreas da Educação, 
e, é claro, da Educação Física.
Marisa Serrano - Vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte do Senado (PSDB-MS)

Durante o 25º Congresso Internacional de Educação Física acon-
teceram diversos cursos espalhados por toda a cidade de Foz do 
Iguaçu, bem como outras palestras e seminários.  Participando dire-
tamente da organização de três grandes eventos – I Seminário sobre 
Valores do Esporte e Educação Olímpica, IV Seminário de Legislação 
Desportiva e IX Fórum de Educação Física dos Países do Mercosul –, 
que aconteceram paralelamente ao Congresso, o Sistema CONFEF/
CREFs deixou a sua contribuição no que diz respeito tanto ao debate 
e discussões de assuntos pertinentes à profissão, quanto à dissemi-
nação de ideias e informações que enriqueceram, ainda mais, a Edu-
cação Física brasileira e mundial.

Eu adoro participar desses encontros 
em que o Profissional de Educação 
Física está presente
Hortência
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