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• em ação - agenda de eventos

I FÓRUM PAULISTA DE SUSTENTABILIDADE DA EDUCAÇÃO FÍSICA
E DO ESPORTE NA ESCOLA
Os integrantes do Grupo de Estudos de Educação Física Escolar e da
Comissão de Eventos do CREF4/SP, estão organizando o I Fórum
Paulista de Sustentabilidade da Educação Física e do Esporte na
Escola, que acontecerá no mês de setembro.
O objetivo dessa iniciativa é resgatar e oportunizar aos profissionais de todo o Estado a participarem das ações
do Conselho e a desenvolverem a consciência crítica sobre a importância da Educação Física Escolar. O evento
passará por 12 (doze) municípios do Estado de São Paulo: São Paulo, Guarujá, Franca, Catanduva, Sorocaba,
Ribeirão Preto, Santos, Presidente Prudente, Campinas, Rio Claro, Mogi das Cruzes e São José dos Campos.
A educação é um direito de todos, firmado na Constituição Brasileira de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases de
1996, sendo um dever do Estado e da família. A Educação Física, especificamente contemplada na LDB em seu
artigo 26º parágrafo 3º, não está dissociada dos objetivos primeiros da educação escolarizada, sendo inegável
sua contribuição para a formação das pessoas que dela participam.
Fique atento aos próximos informes!
• em ação - unidade móvel

EM JULHO CREF4/SP PASSARÁ EM 3 REGIÕES
O Atendimento Móvel do CREF4/SP, dentro da sua meta de levar os
serviços oferecidos na sede do Conselho aos registrados de todo o Estado,
a cada ano amplia o seu trabalho e chega mais perto dos profissionais,
facilitando a regularização de todos. Com os dois veículos equipados,
adequada infraestrutura e com mão-de-obra especializada, no período de
fevereiro a maio/2010 foi atendida uma média de 140 profissionais por dia.
Em julho as UMAs estarão nas seguintes regiões:
BATATAIS
DATA: 13 a 15 de Julho
LOCAL: Rua: Dom Bosco, 466 (Centro Universitário Claretiano)
HORÁRIO: de 13 a 15 – das 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 16h30
MIRASSOL
DATA: 20 a 22 de Julho
LOCAL: Rua: Luís Fernando Moreira, 1005 (FAIMI)
HORÁRIO: de 20 a 22 – das 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 16h30
VOTUPORANGA
DATA: 27 a 29 de Julho
LOCAL: Av. Nasser Marão, 3069 – Parque Industrial I (UNIFEV – Cidade Universitária)
HORÁRIO: das 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 16h30
Próximas cidades, já programadas na Agenda UMA: Jales, Barra Bonita, Campinas, Tupã, Catanduva
• em ação - benefícios

DESCONTOS E VANTAGENS
A cada dia o CREF4/SP cumpre sua meta de captar mais convênios e vantagens para o registrado na área de
Educação, Cursos Extracurriculares, Línguas, Saúde, Turismo e Lazer.
A seguir, alguns contratos recém-assinados:
EDUCAÇÃO

Curso Extracurricular:
* Fitness Mais – Escola de Excelência em Fitness – 10% de condição
especial para profissionais registrados em todos os seus cursos de
Capacitação. Conheça os cursos: www.fitnessmais.com.br
TURISMO E LAZER

* Banstur – Hotéis em todo Brasil – Desconto promocional sobre o valor de
tabela do Título Ouro, para três pessoas com sete diárias nos hotéis
conveniados durante o ano todo, não cumulativas. Mais taxa de manutenção
mensal a ser paga a partir do próximo mês, após a data de adesão ao
contrato. O desconto consistirá no abatimento do valor de R$ 410,00 sobre o
valor total de tabela que é de R$ 890,00, perfazendo o valor de R$ 480,00, a
ser pago com a entrada de R$ 80,00 mais quatro parcelas fixas de R$ 100,00
além da taxa de manutenção mensal.
Visite e conheça: www.banstur.com.br
* Strand Hotel – Guarujá – Em baixa temporada (período de 16 de março a
30 de junho e de 01 de agosto a 14 de novembro), exceto feriados
prolongados: 10% (dez por cento) de desconto em diárias.
Visite e conheça: www.strandhotel.com.br
* Pousada Portal da Tabatinga – OPÇÃO: FÉRIAS DE JULHO – Na
promoção de férias de julho para casal, criança até 12 anos, no mesmo
quarto que os pais, não paga. O pacote com 7 diárias, incluso café da manhã,
sai por R$ 900,00. Visite e conheça: www.portaldatabatinga.com.br

COMO APROVEITAR ESSAS OPORTUNIDADES ?
Fique sempre atento às notícias do portal e acesse o ícone benefícios.
• em ação - registro de pessoa jurídica

ATENÇÃO AO PREENCHER OS FORMULÁRIOS
É preciso ter atenção no ato de preenchimento de formulários encaminhados ao CREF4/SP, tanto para o
primeiro registro quanto para o recadastramento. As incorreções, rasuras, dados incompletos, geram
devoluções e protocolos, que causam demora na emissão e envio de certificados.
Leia os erros mais comuns na página 26 da Edição 26, da Revista CREF de São Paulo.

Mantenha seu cadastro atualizado, só assim você receberá estas e outras informações em tempo real.

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

