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• campanha

ANABOLIZANTES NAS ACADEMIAS
Dia 7 de outubro ficou caracterizado como o início de uma campanha contra o uso de anabolizantes e produtos
ilícitos dentro de estabelecimentos esportivos. Alguns proprietários de grandes redes de academias foram
convidados a reunirem-se com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB com os Conselhos
Regionais de Medicina — CREMESP e de Educação Física do Estado de São Paulo — CREF4/SP, juntamente
com representantes políticos, a fim de discutir o assunto.

Participaram da mesa de abertura o Prof. Alexandre Machado - Palestrante, o Dr. José Pinheiro - Presidente da
Comissão de Direito Desportivo da OAB/SP, o Prof. Vlademir Fernandes - 1º Vice-Presidente do CREF4/SP,
Prof. Hudson Ventura Teixeira - Assessor Parlamentar do CREF4/SP e o Dr. Temístocles Pie de Lima - Delegado
Regional Leste do CREMESP.
Diante do aproveitamento que o encontro proporcionou brevemente o CREF4/SP promoverá novos eventos neste
segmento, com representantes destas e de outras entidades e órgãos.

• financeiro

ANUIDADE 2012
Profissional, fique atento para não perder os prazos para pagamento da anuidade de 2012 com descontos
imperdíveis.
A Lei Federal nº 12.197/2010 dispõe sobre o limite do valor das anuidades devidas ao Conselho Federal e
aos Conselhos Regionais de Educação Física.
Descontos – Com base nos valores dispostos pelo CONFEF, o CREF4/SP publicou a Resolução CREF4/SP nº
61/2011, que fixa o valor da anuidade de 2012 Pessoa Física em R$ 426,00 e concede três faixas de descontos:
57%, 50% e 40%, cujos valores a serem pagos são, respectivamente :
R$ 183,18, com vencimento até 31/01/2012
R$ 213,00, com vencimento até 29/02/2012
R$ 255,60, com vencimento até 31/03/2012.
Haverá também a possibilidade de o pagamento da anuidade pessoa física ser feito em três parcelas mensais,
fixas, com desconto e sem juros, cujos vencimentos são: 31/01/2012, 29/02/2012 e 31/03/2012, no valor de R$
85,20 cada uma.
No entanto, a partir de 1º de abril de 2012 o valor da anuidade a ser pago será de R$ 426,00, acrescido de multa
de 10% e juros de mora.
O valor da anuidade da pessoa jurídica para o exercício de 2012 também terá desconto. Lembre-se que ele é
devido por unidade, seja matriz, sucursal ou filial, e é devida de acordo com o número de profissionais que atuam
na instituição.
Será concedido desconto de 57% sobre o valor da anuidade, em parcela única, até 31/01/2012 .
Desconto de 50%, em parcela única, até 29/02/2012.
Desconto de 40%, em parcela única, até 31/03/2012, conforme a tabela abaixo:

Instituições

31/01/2012

29/02/2012

31/03/2012

À partir de
1º/04/2012

3 parcelas –
vencimentos em
31/01/2012,
29/02/2012 e
31/03/2012

Nº
Profissionais
Educação
Física

Desc. 57%

Desc. 50%

Desc. 40%

Sem Desc.

Com Desc.

Até 03

R$ 183,18

R$ 213,00

R$ 255,60

R$ 426,00

R$ 85,20

De 04 a 08

R$ 198,66

R$ 231,00

R$ 277,20

R$ 462,00

R$ 92,40

De 09 a 15

R$ 216,72

R$ 252,00

R$ 302,40

R$ 504,00

R$ 100,80

De 16 a 30

R$ 270,90

R$ 315,00

R$ 378,00

R$ 630,00

R$ 126,00

De 31 a 50

R$ 337,98

R$ 393,00

R$ 471,60

R$ 786,00

R$ 157,20

De 51 ou mais

R$ 452,79

R$ 526,50

R$ 631,80

R$ 1.053,00

R$ 210,60

A partir de 1º de abril de 2012 o valor da anuidade a ser pago será acrescido de multa de 10% e juros de mora.

• brinde

DADOS CADASTRAIS
O CREF4/SP encaminhará em dezembro, juntamente com a última edição da Revista CREF de São Paulo, uma
agenda 2012 aos seus profissionais registrados que estejam cadastral e financeiramente quites com suas
obrigações estatutárias.
Por este e outros motivos, é imprescindível que o Profissional de Educação Física mantenha seus dados
cadastrais atualizados. São eles: endereços residencial, comercial e eletrônico, telefones, dentre outros.
Divulgue a importância da atualização cadastral!

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

