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OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL
Conselheiros do CREF4/SP farão parte da programação paralela da Fitness Brasil Internacional/Santos (SP), no
dia 23 de abril, a partir das 13h30. Os professores Andrea Vidal e Vlademir Fernandes estarão no evento para
apresentar ao público os seguintes temas:

Tome nota
Como ter o estágio regulamentado nas academias
das 13h30 às 15h30
Prof. Vlademir Fernandes é vice-presidente do CREF4/SP; professor universitário; ex-proprietário de academias
em São Paulo; ex-diretor do Sindicato das Academias do Estado de São Paulo; autor do livro: Administração,
Coordenação e Marketing para Pequenas e Médias Academias.
As perspectivas do Profissional de Educação Física no setor de Fitness e Bem-Estar
das 15h30 às 17h30
Profª Andrea Vidal é membro do CREF4/SP; diretora da Fitness Mais – Escola de Excelência Profissional; aulas
e cursos em 13 países da America Latina, Europa e Ásia; foi diretora técnica da Rede Runner, coordenadora da
Fórmula Academia e recebeu o “Prêmio Profissional de Educação Física do Ano” pelo CREF4/SP.
Local das palestras
Sala Júpiter – Mendes Convention Center – Santos/SP
Para conhecer as outras palestras da programação paralela da 21ª Fitness Brasil Internacional que será realizada
entre os dias 21 e 24 de abril clique aqui.

Inscrições através do portal do CREF4/SP: http://crefsp.org.br/

• programação

CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO DO
CREF4/SP
O CREF4/SP está programando um ciclo de palestras com profissionais renomados da área para os próximos
meses. As inscrições, gratuitas, serão feitas através do portal do CREF4/SP, portanto, fique atento e não perca
essa oportunidade. Serão somente 80 vagas por palestra.

• unidade móvel de atendimento

• benefícios

GRUPO AMIL OFERECE
CONDIÇÕES ESPECIAIS
O CREF4/SP ampliou sua parceria
com o Grupo Amil para oferecer aos
Profissionais de Educação Física e
seus familiares os produtos: Amil, Dix
e Medial com condições especiais.

No final de março as Unidades Móveis de Atendimento
do CREF4/SP estarão nas regiões de Ribeirão Preto e
São José do Rio Pardo.
RIBEIRÃO PRETO – de 29 a 31 de Março
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO – de 29 a 31 de Março

Para mais informações clique aqui ou ligue para a
Central de Atendimento: (11) 3188-3000.

Para saber os locais do atendimento clique aqui.

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

