/cref20se

/cref20se

@cref20

@cref20

Somos Essenciais Sim!

B

www.cref20.org.br

REF20/SE

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 20ª REGIÃO SERGIPE

JANEIRO - FEVEREIRO - 2022 / Ano 5 - Edição 26

Presidente do CREF20 visita Superintendência de Esporte e Lazer de Sergipe
para firmar parceria

O

presidente do Conselho Regional de
Educação Física da
20ª Região Sergipe,
Cref20/SE, Gilson Dória, Cref
nº 000011 – G/SE, visitou, no final do mês de janeiro, a sede da
Superintendência Especial de
Esporte, que faz parte da Secretaria Estadual da Educação do
Esporte e da Cultura, onde se
reuniu com a superintendente
da pasta Mariana Dantas, com
a finalidade de debater sobre
o Plano Estadual do Esporte e
Lazer que está sendo trabalhado pelo Governo do Estado.
De acordo com Gilson Dória, a
visita foi para aproximar mais a

superintendência do Conselho
para que juntos possam criar
projetos no esporte. “Além de
conversamos sobre o plano Estadual do Esporte que está sendo
trabalho pelo governo, também
abordei a questão do ensino nas
escolas das modalidades que
compõe as artes maciais.” Res-

salto o presidente do CREF20.
Ainda segundo Gilson Dória ficou acordado uma parceria entre o CREF2O e a superintendência de Esporte de
Sergipe visando promoção de
cursos e atualizações na área
de gestão e ensino dos esportes.

CREF20/SE

Palavra do Presidente
Gilson Dória
Cref n º 00011/G-SE

E

stamos
iniciando
mais um ano , e
com ele muitos projetos , planos, metas, pensando em o
que irá ocorrer durante nos próximos

doze meses. Estamos saindo
de uma pandemia, que Graças
a Deus está acabando, muito
pela vacinação que tem contribuido para a redução de casos,
e inclusive de mortes por covid.
Nós do Conselho estamos sempre
buscando o melhor para os profissionais de Educação Física, buscando nos modernizar, criar mecanismos que possam facilitar a
vida daqueles que nos procuram
para resolver suas pendências.
Criamos mais canais de atendimento, como telegram e whatsapp, onde o profissional poderá
resolver vários assuntos sem a
necessidade de ter que ir presencialmente a sede do CREFE0.
Estamos buscamos sempre me-

lhor a estrutra e processos de
atendimento, para melhor atender e dar mais conforto para
todos , e ainda esse ano iremos
inaugurar a sede própria do
Conselho, maior, mais aconchegante. Um sonho que se torna
realidade. Uma sede para os
profissionasi chamar de sua.
Um grande abraço !
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Ministério da Saúde Inclui 45 atribuições do
profissional de Educação Física no SUS

V

itória para a Educação Física. Após anos
de expectativas e trabalho do Sistema CONFEF/
CREFs, o Ministério da Saúde
publicou a portaria que inclui
as atribuições do Profissional
de Educação Física na Tabela
de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais do SUS.
Trata-se da terceira e última
etapa dessa importante conquista, que iniciou em 2013
com a criação do Código Provisório 2241-E1 pelo Ministério da Saúde. Em 2020, foi publicado o código permanente,
restando ainda a inclusão do
CBO para utilização dos órgãos e gestores. A nova portaria lista 45 procedimentos
a serem realizados por Profissionais de Educação Física na Saúde (CBO 2241-40).
Dentre as atribuições, estão
a orientação em grupo nas
atenções primária e especializada, aferição de pressão arterial, sessão de me-

ditação, atividade física em
grupo, entre outras, desde
que observados o Código de
Ética da Profissão, as Resoluções e demais publicações
do Sistema CONFEF/CREFs.
O reconhecimento das atribuições do Profissional de
Educação Física na Saúde regulariza a atuação deste profissional dentro do Sistema
Único de Saúde. A Portaria nº
15 de janeiro de 2022 pode ser

acessada em confef.com/518.
A publicação contou com o
apoio da Coordenação-Geral de Promoção da Atividade Física e Ações Intersetoriais, da Coordenação-Geral
de Atenção Especializada, da
Coordenação-Geral de Saúde
Mental, Álcool e Outras Drogas e da Coordenação-Geral de Saúde do Trabalhador.
Em dezembro do ano passado, o Ministério já havia
modificado a Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
Órteses, Próteses e Materiais
Especiais, incluindo o Profissional de Educação Física
(CBO 2241) dentre as categorias atuantes na reabilitação pós-Covid. Se antes o
reconhecimento se limitava ao programa de enfrentamento à pandemia, agora
tem natureza definitiva. Veja
a portaria nº 23 de dezembro de 2021 na íntegra aqui.
Autor: Comunicação CONFEF

SOMOS ESSENCIAIS SIM!
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Câmara aprova projeto que regulamenta
atividades dos profissionais de EF
Proposta atribui autonomia administrativa e financeira aos conselhos federal e regionais da área

O

substitutivo do deputado Roman lista dez tipos de situações que podem
ensejar processo disciplinar:
- transgredir o código de ética;
- exercer a profissão quando
estiver impedido de fazê-lo;
- violar o sigilo profissional;
- praticar, permitir ou estimular, no exercício da profissão, ato que a lei defina
como crime ou contravenção;
- adotar conduta incompatível
com o exercício da profissão;
- exercer a profissão sem
registro;
- utilizar, indevidamente, informação obtida em razão de
sua atuação profissional, com
a finalidade de obter benefício para si ou para terceiros;
- praticar conduta que evidencie inépcia profissional;
- produzir prova falsa para
se registrar nos conselhos; e
- manter conduta incompatível
com o exercício da profissão.

de uma a cinco anuidades.
A pretensão punitiva dos conselhos prescreverá no prazo de
cinco anos, contado da data
de ocorrência do fato. Emenda de Plenário dos deputados
Reginaldo Lopes (PT-MG) e
Erika Kokay (PT-DF) aceita
pelo relator determina a contagem do prazo a partir da
data de início do processo disciplinar para os casos de abuso ou assédio moral ou sexual.

rejeitado pelo Plenário pedia
a aprovação de uma emenda
do PT que pretendia excluir,
da obrigatoriedade de registro no conselho regional, os
professores de educação física
na rede de ensino e os mestres, instrutores e monitores
de iniciação e especialização
desportiva e de cultura física credenciados, registrados
e fiscalizados por suas federações e confederações.

Em caso de empate no processo de apuração de infração
disciplinar ou no processo de
aplicação de sanção disciplinar, o caso será resolvido em
favor do profissional ou da
pessoa jurídica investigados.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Professores
O único destaque votado e

Penalidades
Se for condenado, o profissional investigado poderá sofrer
advertência escrita, com ou
sem aplicação de multa; multa; censura pública; suspensão;
ou cancelamento. A multa deverá ser equivalente ao valor
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Fiscais do CREF20 flagram oito pessoas por
exercício ilegal da profissão em janeiro

O

Conselho Regional de Educação Física da 20ª
Região Sergipe,
CREF20/SE, através do seu
departamento de orientação
e fiscalização, DOEFIS, vem
trabalhando diariamente no
combater ao exercício ilegal
e aqueles que insistem em
atuar de maneira irregular, e
nesse mês de janeiro foram
flagradas oito pessoas por
exercício ilegal da profissão,
e onze municípios visitados.
Os municípios visitados foram; Laranjeiras, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa
Senhora da Glória, Nossa
Senhora das Dores, Feira
Nova, Itabaiana, Itabaianinha, Umbaúba, Estância, São
Cristóvão e a capital Aracaju.
No total foram realizadas 183
visitas para pessoas jurídicas,
onde 36 eram espaços, praças,
locais utilizados para prática de alguma atividade física,

dos quais 125 estavam regulares, os demais apresentavam
algum tipo de irregularidade
que vai desde pagamento da
anuidade atrasada, fraude em
estágio, ou sem responsável
técnico no momento da visita. Também foram fiscalizadas 178 pessoas, dos quais 165
estavam regulares e 8 foram
flagrados por exercício ilegal
da profissão. Além desses, 55
estagiários foram consultados,
dos quais 21 estavam irregulares, que vai desde sem contrato de estágio, ou sem o acompanhamento do responsável
técnico no momento da visita.

De acordo com a agente de
orientação e fiscalização, Caroline Martins, as visitas fazem parte do trabalho diário
do CREF20, além de diligenciar as denúncias que são encaminhadas para o Conselho,
e as pessoas autuadas tem um
prazo para protocolar defesa e
entregar no Conselho. “Essas
pessoas flagradas com alguma
irregularidade tem um prazo
de 15 dias para protocolar sua
defesa no Conselho, que será
analisada pelo setor jurídico,
e após se será dado encaminhando no processo ou não.”
Ressaltou Caroline Martins.
SOMOS ESSENCIAIS SIM!
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Seis pessoas são flagradas por
exercício ilegal em fevereiro

O

setor de orientação e fiscalização, DEOFIS,
do
Conselho
Regional de Educação
Física da 20ª Região
Sergipe, CREF20, realizaram somente no mês
de fevereiro visitas em
104 estabelecimentos,
os quais abrange academias, espaços que são
utilizados para práticas
de atividades físicas, e
escolas, no qual resultou
no flagrante de seis pessoas por exercício ilegal
da profissão e 16 estagiários irregulares em sete
municípios sergipanos.
As cidades visitas foram; Malhador, Estância, Lagarto, Campo do Brito, Itabaiana,
Barra dos Coqueiros
e a capital Aracaju.
Foram fiscalizadas 131
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pessoas, das quais seis
flagradas por exercício
ilegal da profissão, 103
estabelecimentos visitados, dos quais 80 estavam regulares, oito foram escolas, e as demais
apresentavam
algum
tipo de irregularidade,
que vão desde anuidade
em atrasado, sem documentos, ou fechadas no
momento da visita. Também foram fiscalizados
38 estagiários, dos quais
16 estavam irregulares,
sejam por falta do contrato de estágio, até fal-
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ta do acompanhamento
do supervisor técnico.
De acordo com Caroline Martins, agente de
orientação e fiscalização,
todos que foram flagrados com alguma irregularidade são autuados e
dado um prazo para protocolar a defesa e procurar se regularizar, caso
não o faça, o processo
será encaminhado para
o Ministério do Trabalho
ou Secretaria de Estado
da Segurança Pública.

www.cref20.org.br

CREF20 realiza primera reunião de
diretoria em 2022

O

Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20, realizou no
último dia 22 de fevereiro, a
primeira reunião de diretoria do ano, e já com a nova
formação dos membros
que foram eleitos na última
eleição, em 2021, para debaterem vários assuntos importantes referente ao Conselho para os próximos anos.
Dentre as pautas, foram
debatidas as questões das
licitações realizadas pelo
CREF20 para o processo

de reforma e construção
da nova sede que já está
em andamento, a formação das comissões de ética,
fiscalização, controle e finanças e Educação Física,
além dos planos de cargos
e salários, contratação de
empresa de internet dedicada para atual e nova sede.
De acordo com Gilson Dória, presidente do CREF20,
essa primeira reunião foi
importante para além de
debater os pontos de pauta,
também recepcionar os novos membros da diretoria.
“Foi um primeiro momen-

to também para receber os
novos membros que vão
fazer parte e terem conhecimento do papel deles, e
espero que contribuam bastante, trazendo sugestões,
ideias, tudo em prol do melhor para o Conselho, donos de academias e profissionais de Educação Física.
E serão eles que irão decidir as demandas importantes. E o resultado da reunião foi bastante produtiva
e vamos colocar em prática alguns projetos ainda
esse ano.” Ressaltou Gilson.
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