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• novidade - pesquisa de opinião

CREF4/SP INICIA PESQUISA DE OPINIÃO
Para aprimorar as suas ações, o CREF4/SP quer saber o que pensam os profissionais sobre o Conselho e quais
são os seus anseios. Neste sentido, elaborou uma pesquisa de opinião pública que abrangerá todo o Estado de
São Paulo. Segundo o 1º vice-presidente do CREF4/SP, Vlademir Fernandes, sabendo o que a maioria dos
profissionais quer, dentro da lei, “o CREF4/SP procurará atendê-los”.
O Profissional de Educação Física deve atender o pesquisador com boa vontade e sinceridade. A abordagem, na
primeira fase, será feita através de telefone e depois, pela internet.
O CREF4/SP organizou a pesquisa em parceria com a empresa Analysis Soluções em Estatística. Flavio
Delmanto, presidente do CREF4/SP, esclareceu que o Profissional de Educação Física será contatado por
pesquisadores dessa empresa para preenchimento da pesquisa via telefone ou dela receberá orientações para
realizar a pesquisa on-line. Mais informações na edição 27 [página 30] da revista CREF São Paulo. Caso tenha
dúvidas, ligue para o CREF4/SP, (11) 3292-1700, ou diretamente para a empresa Analysis, sediada em Belo
Horizonte/MG, (31) 3231-5507.

• registro - pessoa jurídica

RECADASTRAMENTO 2011
No início deste ano, o CREF4/SP enviou aproximadamente 6 mil ofícios, informando sobre o recadastramento
2011
Os formulários disponíveis no Portal do CREF4/SP, podem ser salvos no computador do usuário, para posterior
alteração, correção de dados etc.. Para sanar dúvidas, inclusive sobre como preencher, via portal, o formulário do
Conselho, o representante legal e/ou responsável técnico pode entrar em contato com o Departamento de
Registro – Setor Pessoa Jurídica ou acessar o portal do CREF4/SP, ícone Registro da Pessoa Jurídica.
ATENÇÃO – O RECADASTRAMENTO DEVE SER FEITO ATÉ 28/02/2011.
Informações:
Registro – Setor Pessoa Jurídica • 11 3292-1700 • registropj@crefsp.org.br

• unidade móvel de atendimento

A Agenda UMA 2011 teve início em São Bernardo dos Campos [de 31 de janeiro a
4 de fevereiro]. A programação de fevereiro terá continuidade nas cidades de São
José dos Campos, Atibaia, Taubaté e terminará em Nova Odessa no início de
março.
Em 2010 as duas Unidades Móveis de Atendimento do CREF4/SP percorreram
36.714 km, durante as 62 viagens realizadas. Essa movimentação gerou 5.939
atendimentos. Entre eles, os números mais expressivos foram: 1.198 de novos
registros, 1.433 de renovação de registro e 1.125 de assuntos relacionados ao setor
financeiro.
Conheça a agenda das Unidades Móveis de Atendimento, visitando o portal do
CREF4/SP.

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

