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MAJOR OLIMPIO: REGISTRADO NO CREF4/SP

Na última segunda – feira (26), o Deputado Federal Major Sérgio Olimpio (SD) se registrou no
CREF4/SP. Formado em educação física no ano de 1987, posteriormente foi professor na
Escola de Educação Física da Polícia Militar. Hoje, na política com o objetivo principal de
melhorar a segurança, ele trabalha para que a polícia nacional tenha um sistema único.
Leia mais.
Agenda

COMEÇO DE ABRIL COM O CICLO DO CONHECIMENTO

Na primeira quinzena de abril teremos várias palestras do Ciclo CREF4/SP do Conhecimento.
A programação fica disponível no site do Conselho. Basta clicar em cima da imagem do slide
site ou no banner do ciclo, disponíveis na página principal. Todas as palestras do Ciclo do

Conhecimento são gratuitas e certificadas. Público-alvo: profissionais, registrados e estudantes
de Educação Física. Participe!
No dia 07 de abril na sede do CREF4/SP e nos dias 11 e 12 de abril, na Universidade Paulista
– UNIP, na cidade de Sorocaba, o Prof. Drd. Mauro Antonio Guiselini – CREF 000042-G/SP,
colaborador do programa Bem Estar da Rede Globo, apresentará “Treinamento MultiFuncional
com foco: como prescrever exercícios práticos de acordo com os objetivos e necessidades do
alunos”. Para São Paulo serão disponibilizadas 80 vagas enquanto que para Sorocaba, serão
100 para cada dia.
No dia 07 o Ciclo do Conhecimento estará na Faculdade ASSER, na cidade de Rio Claro.
Nesta oportunidade, o Prof. Me. João Francisco Rodrigues de Godoy (Johnny) – CREF
013873-G/SP, vai apresentar a teórica e a prática do “Quimbol : um novo esporte”. Para este
evento serão disponibilizadas 20 vagas.
Na noite do dia 9 o Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA em Catanduva receberá o
Prof. Drd. Renan Floret Turini Claro – CREF 042534-G/SP, com o tema “Cardiologia do
exercício, influências da prescrição do treinamento”. A cidade já é parceira do Ciclo CREF4/SP
do Conhecimento e disponibiliza vários espaços para receber o Ciclo. No local estarão
disponíveis 300 vagas.
Para conhecer a programação e fazer a sua pré-inscrição clique aqui.
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