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TERMINA EM SÃO PAULO I FÓRUM
PAULISTA DE SUSTENTABILIDADE DA
EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE NA
ESCOLA

nº 09 • novembro • 2010
• unidade móvel de
atendimento

As Unidades Móveis de
Atendimento do CREF4/SP
estarão nas seguintes cidades nos
próximos dias: Campinas,
Americana, Franca, Ribeirão
Preto, Ubatuba, Sorocaba, São
José do Rio Preto e Mogi das
Cruzes. Conheça a agenda
completa com datas e locais.
• convênios

Da esq. p/ dir.: Saulo Françoso, Sheila Santos Silva, Francisco Carlos Bada, Vlademir Fernandes,
Claudinho de Souza, Coronel Martins, Maria Alice Zimmermann, Claudio dos Santos e Hudson Ventura
Teixeira

No dia 22 de outubro, em São Paulo, terminou I Fórum Paulista de
Sustentabilidade da Educação Física e do Esporte na Escola, promovido
pelo Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo –
CREF4/SP. Em São Paulo, o evento foi realizado na Câmara
Municipal de São Paulo, com o apoio do presidente da Comissão
de Educação, Cultura e Esportes da Câmara, vereador Claudinho de
Souza (PSDB). O evento, realizado em 11 cidades do Estado de São
Paulo, debateu os novos caminhos para a Educação Física Escolar. O
documento, fruto de tal iniciativa, está sendo concluído e será
encaminhado aos órgãos competentes. A última etapa, realizada na
cidade de São Paulo, contou com a participação entre outros do
palestrante convidado, Professor Mauro Betti.
O resultado geral você confere no site do CREF4/SP.
• parceria

CREF4/SP E OAB-SP FAZEM PARCERIA

O CREF4/SP está ampliando
seus convênios e parcerias em
favor dos registrados no Sistema
CONFEF/CREFs. Aproveite
essas duas últimas novidades a
seguir:
A Life
Planejados
está
oferecendo
60% (sessenta
por cento) de
desconto para pagamento à
vista, na contratação de
mobiliário para a casa completa
e mais um televisor de LCD 32
polegadas de brinde. O benefício
será válido somente para a
unidade da Av. Pompéia, 384.
A E-Zona
Livre Sports
oferece 15%
(quinze por
cento) para
pagamento à
vista ou parcelamento em 06
(seis) vezes sem juros nos
cartões de crédito American
Express, Dinners, Hipercard,
Mastercard e Visa, desde que a
parcela mínima fique acima de
R$ 19,90 (dezenove reais e
noventa centavos). O benefício
será válido somente para pedidos
realizados pelo site.
Visite o site do CREF4/SP e
comprove essas e outras
oportunidades.

Da esq. p/ a dir.: Luiz Flavio Borges D’Urso [OAB-SP], Vlademir Fernandes e Flavio Delmanto
[CREF4/SP]

Em 20 de outubro, CREF4/SP e a Ordem dos Advogados do Brasil de
São Paulo – OAB-SP firmaram parceria para a contratação de
advogados dativos para os processos éticos. Leia mais.
• evento

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
É TEMA DE SEMINÁRIO
Conselheiros participam de Seminário organizado pelo Sesc
Consolação/SP que discutiu A Década do Profissional de Educação
Física e Esporte. Leia mais.

Georgios Stylianos Hatzidakis [centro], conselheiro regional e federal, mediou a mesa de discussão
sobre “O tema esporte na formação do Profissional de Educação Física”, da qual fizeram parte o Prof.
Dr. João Batista Freire e a Profa. Dra. Sheila Aparecida Pereira dos Santos Silva

• registro pessoa física

BAIXA E CANCELAMENTO
Para o exercício profissional na
área de Educação Física,
Desportiva e/ou similar, há
necessidade de prévio registro no
Sistema CONFEF/CREFs, sem o
que, há a caracterização de
exercício ilegal da profissão.
Além disso, sem registro ativo o
Profissional de Educação Física
não recebe os informes, as
publicações e comunicados do
Departamento Financeiro do
CREF4/SP. E ficará
impossibilitado de votar nas
eleições. A Baixa/Cancelamento
do registro, portanto, deve ser
feita de forma consciente.
De qualquer forma, vale lembrar
que o registro que foi dado baixa
ou cancelado, por solicitação,
poderá ser, a qualquer tempo,
reativado.
Os formulários para solicitações
da Baixa e do Cancelamento do
registro estão disponíveis no
portal do CREF4/SP, no link
Formulários.
ATENÇÃO: Para solicitar
a Baixa ou
Cancelamento do
registro é imprescindível
a devolução da Cédula
de Identidade
Profissional.
Informações:
registropf@crefsp.org.br

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

