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Somos nós, fortalecendo a profissão.

Anuidade
Desconto de 30% termina neste sábado
Os Profissionais que ainda não quitaram a anuidade
do CREF4/SP têm até este sábado (30) para desfrutar
do desconto especial de 30% para pagamento à vista.
O bônus para Pessoas Jurídicas varia de 30% a 71%.
Quem optou por parcelar a anuidade em sete vezes
(sem desconto) precisa redobrar a atenção, pois a

data do primeiro pagamento vence também neste
sábado (30).
Em caso de dúvidas, entre em contato com o CREF4/SP
por meio de seu site e clique em Área Restrito de
Serviços Online ou ligue para (011) 3292-1700.
Teremos grande prazer em atendê-lo!

Unidade Móvel
Profissionais de Santos terão atendimento durante todo o mês de maio
Desde o início do ano, a Unidade Móvel de
Atendimento (UMA) vem cumprindo uma agenda
intensa em diversas localidades do estado.
Devido à alta demanda em Santos, os
Profissionais da região contarão com a
comodidade do serviço itinerante do CREF4/SP
durante todo o mês de maio, na Ponta da Praia.

Sempre que a procura pelos serviços das unidades
móveis, como no caso de Santos, o CREF4/SP
busca, dentro do possível, redimensionar o
período de atendimento, para que possa atender
o maior número de Profissionais. Confira a
programação completa da UMA no site do
CREF4/SP.

Ciclo do Conhecimento
“Alongamento e flexibilidade: como chegar lá” será tema de Érica
Verderi no próximo sábado na Capital
Com larga experiência em reabilitação motora, a
Professora Érica Lemes Pimentel Verderi realiza no
próximo sábado (7) a palestra “Alongamento e
Flexibilidade: como chegar lá” na sede do
CREF4/SP, na qual explicará quais os caminhos
para alcançar bons resultados. Além da Educação
Física, ela é graduada em Pedagogia e ao longo de
sua carreira tem atuado nas áreas de
envelhecimento, educação postural e treinamento
funcional, entre outras. Oitenta vagas estão

disponíveis e os interessados devem contribuir
com dois quilos de alimentos não-perecíveis.
No mês de maio, o Ciclo do Conhecimento passará
pelas seguintes cidades: Rio Claro (3), Santos (11 e
12), São Paulo (14), Mogi das Cruzes (17), Bauru
(18), Mirassol (18), Mogi das Cruzes (18),
Guarulhos (19), Americana (21) e São Paulo (21).
Acompanhe a programação completa das
palestras no site do CREF4/SP. Participe! O
conhecimento é a base para o desenvolvimento.

Projeto de Lei 522/2013
Recurso de senadores contrários à medida levará votação ao Plenário
Um recurso assinado por nove senadores
contrários ao Projeto de Lei 522/2013 foi
interposto no dia 12 de abril com o objetivo de
levar a votação sobre a medida para o Plenário, de
acordo com o site do Senado Federal.
Conforme já informamos em nota oficial de
08/04/2016, o projeto propõe que ex-atletas
atuem como técnicos esportivos, desde que
comprovem no mínimo cinco anos de atividade
como atleta na modalidade pretendida.
A aprovação do PL 522/2013 em decisão
terminativa na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) do Senado fazia com que a propositura
seguisse diretamente para a Câmara dos
Deputados. Com o recurso interposto pelos
senadores, o projeto será levado à votação no
Plenário do Senado, ficando sujeito a discussões

mais profundas sobre os reflexos práticos que a
medida poderá acarretar à profissão.
O recurso apresentado é de autoria dos Senadores
Ângela Portela (RR), Elmano Férrer (PI), Garibaldi
Alves Filho (RN), Ivo Cassol (RO), João Alberto
Souza (MA), José Medeiros (MT), Paulo Paim (RS),
Regina Souza (PI) e Ricardo Ferraço (ES).
O CREF4/SP permanece trabalhando junto ao
Sistema CONFEF/CREFs e ao Poder Legislativo, e
conclama aos representantes paulistas no Senado
que nos defenda, assim como os senadores dos
outros estados, com o objetivo de evitar a
aprovação desta e de qualquer outra norma que
possa prejudicar os Profissionais de Educação
Física, bem com a sociedade brasileira enquanto
beneficiária dos serviços ligados às atividades
físicas e desportivas.

CREF4/SP participa do encontro de comissões em Brasília
O CREF4/SP marcou forte presença no II Encontro
de Comissões de Preparação Profissional e Ensino
Superior do Sistema CONFEF/CREFs, realizado com
a proposta de promover a troca de experiências e
conhecimento e estimular a cooperação.
Representantes de quatro Comissões do CREF4/SP
(Educação Física Escolar, Ética Profissional,
Orientação e Fiscalização, Ensino Superior e
Preparação Profissional) participaram do evento, ao
lado do Presidente do Conselho, Nelson Leme da
Silva Junior, entre os dias 1 e 3 de abril.

Durante os três dias de programação em Brasília,
foram promovidos diversos debates, palestras e
trabalhos coletivos que envolveram inclusive as lutas
atuais em defesa da Educação Física.
O CREF4/SP, o maior do Sistema CONFEF, com 130 mil
Profissionais registrados, expôs em várias comissões
a sua realidade diferenciada e as iniciativas em favor
da valorização da profissão. E coube ao Professor
Nelson a organização do encontro da Comissão de
Orientação e Fiscalização, presidida por ele no
âmbito nacional pelo CONFEF.

O CREF4/SP deseja a você
e seus familiares um
Feliz Dia das Mães.
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