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• Fiscalização

I FÓRUM PAULISTA DE
SUSTENTABILIDADE
DA EDUCAÇÃO FÍSICA
E DO ESPORTE NA
ESCOLA

Com o intuito de debater novos
caminhos para a Educação Física,
o I Fórum Paulista de
Sustentabilidade da Educação
Física e do Esporte na Escola
movimentou 11 municípios em prol
também da saúde da população
paulista. Em Franca, o evento
contou com cerca de 500 pessoas,
entre elas, muitos estudantes da
área. No dia 22 de outubro o
evento acontecerá na cidade de
São Paulo. Participe! Faça sua
inscrição.

CREF4/SP INAUGURA MAIS UM
ESPAÇO

Da esq. p/ dir.: Hudson Ventura Teixeira, Roberto Jorge Saad, Marcio Tadashi Ishizaki, Flavio
Delmanto, Vlademir Fernandes, Antonio Lourival Lourenço, Nestor Soares Publio, Walter Giro Giordano

• Convênios

O CREF4/SP está com muitas
novidades em convênios e
parcerias para os registrados.
Acesse o link Benefícios e
verifique as vantagens oferecidas.
• Unidade Móvel de
Atendimento

A agenda das UMAs quer
atender os 365 municípios do
Estado de São Paulo. Programe-se
para receber esse atendimento
perto de sua região.

O CREF4/SP inaugurou no último dia 18 de setembro o novo espaço do
Departamento de Fiscalização. Fica no 7º andar do edifício sede. O
presidente do CREF4/SP Vlademir Fernandes abriu o evento, feliz com
a possibilidade de estar presente num momento tão importante de
ampliação do Conselho. Para descerrar a placa de inauguração, ele
convidou o presidente licenciado Flavio Delmanto, que agradeceu a
todos pelo apoio durante todos os anos em que esteve à frente do
CREF4/SP. A diretoria também foi chamada para participar lado a lado
dos presidentes, em exercício e licenciado. Flavio Delmanto afirmou que
não fez nada sozinho, sempre contou com a colaboração efetiva dos
conselheiros atuais e de outros que tiveram a oportunidade, de uma
forma ou de outra, de participar da história da criação do CREF4/SP. E,
finalizando, elogiou o empenho do atual presidente e da diretoria na
ampliação da Fiscalização.

HOMENAGENS INESQUECÍVEIS

Visite constantemente o seu
canal de informações com o
CREF4/SP. Acesse
www.crefsp.org.br e fique bem
informado.

Na oportunidade do evento de inauguração, o presidente do CREF4/SP,
Vlademir Fernandes, convidou para uma homenagem especial três
conselheiros: os professores Hudson Ventura Teixeira, Nestor Soares
Publio e Walter Giro Giordano. Cada um deles, a partir dessa data e por
muitas razões, está com seu nome eternizado dentro do CREF4/SP. A
plenária foi agraciada com o nome do Prof Hudson, o auditório com o
nome do Prof Publio e a biblioteca com o nome do Prof Giordano. Foi
uma manhã de grande emoção para todos os presentes e familiares dos
homenageados.
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