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• eleições

PALESTRAS SOBRE MANUAL
DA ANVISA E RESPONSÁVEL
TÉCNICO
O CREF4/SP participará do maior encontro de negócios do mercado
de fitness e bem-estar da América Latina, a 13 ª IHRSA Fitness Brasil
Latin American Conference & Trade Show. No dia 30 de agosto, os
Conselheiros Prof. Georgios Stylianos Hatzidakis e Prof. Márcio
Tadashi Ishizaki estarão no evento para falar respectivamente, sobre
“Manual da Anvisa” e “Responsável Técnico”. As palestras terão início
às 18h30 e término às 20h30, no Transamérica Expo Center em São
Paulo. Informações e inscrições clique aqui.
• ciclo CREF4/SP do conhecimento

RENÉ SIMÕES
NO CREF4/SP
No dia 18 de agosto, na sede do CREF4/SP, o
Ciclo do Conhecimento oferece a palestra “Futebol:
Experiências no Brasil e no Exterior”, com Prof.
René Simões. As inscrições estão abertas e devem
ser feitas através do portal do CREF4/SP.
• exposição

EXPOSIÇÃO OLÍMPICA

ELEIÇÕES NO DIA 10
DE SETEMBRO
A eleição para 14 (quatorze) membros,
sendo 10 (dez) efetivos e 04 (quatro)
suplentes, para mandato de 06 (seis)
anos, será realizada no dia 10 de
setembro, à Rua Líbero Badaró, 377 –
3º andar, São Paulo – SP, das 8 às 16
horas.
Só poderá votar o Profissional de
Educação Física registrado no
CREF4/SP, em pleno gozo de seus
direitos estatutários e com mais de 01
(um) ano de registro ininterrupto. O
CREF4/SP adotará como formas de
voto as seguintes modalidades: por
correspondência, nos termos do
Capítulo IV do Regimento Eleitoral ou
pessoalmente, na sede do CREF4/SP.
O Profissional de Educação Física que
optar por votar presencialmente, deverá
apresentar, na ocasião, a Cédula de
Identidade Profissional ou Carteira de
Identidade expedida por Órgão Público
ou Carteira Nacional de Habilitação.
Mais informações clique aqui ou acesse
o portal do CREF4/SP .

• unidade móvel de
atendimento

A Agenda das Unidades Móveis de
Atendimento do CREF4/SP está
disponível no portal do CREF4/SP.
Lauret Godoy foi convidada para fazer a abertura da exposição juntamente com
os conselheiros do CREF4/SP

No dia 27 de julho foi inaugurada uma mini Exposição Olímpica
organizada pelo CREF4/SP. Na área de atendimento ao profissional,
na sede do CREF4/SP, estão expostos alguns objetos olímpicos de
valor histórico e sentimental para os amantes dos esportes, entre eles
tochas, medalhas, moedas, cartazes das modalidades olímpicas,
mascotes e muito mais. Prof. Georgios Stylianos Hatzidakis, membro
do CREF4/SP e do CONFEF e Dr. Alberto Murray Neto, da ONG
SYMAP – Sylvio de Magalhães Padilha, são os proprietários do acervo
exposto.

• atualização cadastral
Mantenha seu cadastro atualizado.
Clique aqui.

• denuncie
Denuncie através do portal do
CREF4/SP o exercício de atividades
profissionais infringentes ao Código de
Ética. Para conhecer a íntegra do
Código de Ética Profissional, clique aqui.

• notícias no portal do
CREF4/SP
• Mídia: Sérgio Sasaki: faz parte da
história da Ginástica Artística do Brasil
• Importante: MINISTÉRIO DO
ESPORTE prorroga prazo para
inscrição na categoria Dedicação e
Incentivo ao Esporte
Da esq. p/a dir., os conselheiros Antonio Lourival Lourenço, Flavio Delmanto, Marcio
Tadashi Ishizaki, Walter Giro Giordano, Nestor Soares Publio e Pedro Roberto Pereira de
Souza

A exposição é gratuita e poderá ser visitada até o dia 27 de
agosto, de segunda a sexta-feira das 08 às 17 horas. A sede do
CREF4/SP está localizada à Rua Líbero Badaró, 377, 3º andar, Centro,
São Paulo/SP.

• Importante: Publicação inédita com
orientações sobre atividades físicas para
pessoas vivendo com HIV e Aids

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

