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PL 2486/2021 é encaminhada para
votação no Senado
Sim para PL 2486/2021 SEM
EMENDAS!
Todos do Conselho Regional de
Educação Física da 20ª Região
Sergipe, CREF20/SE, em prol da
Educação, Atividade Física e Esporte, reforçam a necessidade de
aprovação da PL 2486/2021 sem
emendas.
Buscamos valorizar o Profissional de Educação Física em todas
as suas áreas de atuação em defesa da sociedade.
Nós, do CREF20, juntamente
com você, profissional de Educação Física do Estado de Sergipe e

de todo o Brasil, vamos junto se
mobilizar pela aprovação da PL
2486/2021 no próximo dia 02/06.
Mobilização para que o senado
aprove no dia 02/06,o Projeto
de Lei nº· 2486 que altera a lei
9696/98 que regulamenta a profissão de Educação Física.
Publique, comente, compartilhe
e marque os senadores mostrando a importância do profissional
de Educação Física!

sim como seus canais de comunicação e redes sociais:
Clique aqui

#APROVAPL2486
“Juntos podemos muito mais”.
Lista de todos os senadores, as-

Retirar lacre de interdição sem autorização
é CRIME
Retirar lacre de interdição de
academia é crime e o dono do
estabelecimento responderá criminalmente, segundo o que determina o código penal.

ordem de funcionário público,
para identificar ou cerrar qualquer objeto:
Pena - detenção, de um mês a um
ano, ou multa.

Artigos:

330 - Desobedecer a ordem legal
de funcionário público:
Pena - detenção, de quinze dias a
seis meses, e multa.

336 - Rasgar ou, de qualquer
forma, inutilizar ou conspurcar
edital afixado por ordem de funcionário público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado,
por determinação legal ou por

RESOLUÇÃO CREF20/SE Nº
042/2021,DE 18 DE JUNHO DE
2021

CREF20/SE

Palavra do Presidente
Gilson Dória

E

sse mês de maio foi de intensa luta para que a PL
2486 de 2021 fosse aprovada sem emendas no
Senado, o qual conseguimos e
segue para votação, sem emen-

das, no senado no dia 2 de junho.
A existência dos conselhos de
educação física vinha sendo
questionada na Justiça, pois uma
ação apresentada ao Supremo
Tribunal Federal (STF) argumentava que eles deveriam ter sido
criados por iniciativa do governo, e não do Congresso (como
foi o caso da Lei 9.696). Essa foi
uma das razões para o Executivo
apresentar o PL 2.486/2021: reconhecer a atuação dos conselhos.
Assim, todos os conselhos se mobilizaram para aprovar esse projeto de lei, cada qual buscando
dialogar com os senadores dos
seus respectivos Estados, para
que votem a favor da PL sem

ementas, inclusive uma que deu
muito o que falar, foi a emenda
nº 3, que versa sobre a obrigatoriedade dos professores de Educação Física ser facultado seu registrado no Conselho, a qual foi
derrubada na votação do CAS,
e agora segue para o senado
votar sem ementas, e em seguida para o presidente sancionar.
Vamos juntos em mais uma luta
buscando sempre o melhor para
a Educação Física.
Sim a PL 24786/2021

Clique na capa do

boletim e leia a
última edição do
boletim cref20/se
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Edital de chamamento n º 01/2022
O PRESIDENTE DO CONSELHO
REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 20ª REGIÃO – CREF20/
SE, no uso de suas atribuições estatutárias insculpidas no Art. 37 e seguintes da Resolução CREF20/SE
nº 001/2017, torna público o Edital de convocação de Profissionais
de Educação Física a apresentarem
suas candidaturas para a composição das Comissões descritas no art.
42 do Estatuto do CREF, as quais
estão abaixo descriminadas, observadas as condições estabelecidas
neste documento.
O presente Edital tem por objetivo
a realização de chamada pública
para selecionar profissionais registrados no Conselho de Educação
Física da 20ª Região – CREF20/SE,
a fim de complementar a composição de Comissões, que são instâncias de suporte ao CREF20/SE, com
o objetivo de lhe prestar apoio técnico referente às respectivas áreas
de atuação, as quais não atingiram
o limite máximo de participantes,
a saber:

O candidato para compor as Comissões deverá preencher os seguintes requisitos obrigatórios:
a) Ser profissional de Educação Física devidamente registrado e em
situação regular no CREF20/SE;
b) Possuir experiência mínima de
mais de 2 (dois) anos de registro no
CREF20/SE, bem como de efetivo
exercício profissional;
A realização do cadastro implica
o total conhecimento e a aceitação
das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas demais Resoluções específicas à função das
Comissões.
As informações prestadas no Requerimento de Inscrição são de
inteira responsabilidade do candidato, eximindo o CREF20/SE
de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas
ou incompletas. Declaração falsa
ou inexata dos dados constantes
no Requerimento de Inscrição determinará o cancelamento da inscrição e a respectiva anulação de
todos os atos dela decorrentes, em
qualquer tempo, sem prejuízo das
a) Comissão de Ética Profissional – sanções penais, civis e administraCEP – 4 vagas;
tivas cabíveis, em tudo sendo gab) Comissão de Legislação e Nor- rantido o contraditório e a ampla
mas – CLN – 4 vagas;
defesa do candidato.
A descrição das atividades das Co- A ausência ou a insuficiência de inmissões supracitadas encontram-se no Anexo I deste Edital.
A participação como membro de
Comissão será considerada como
serviço relevante à Educação Física
e não será considerada em hipótese
nenhuma como atividade remunerada, tampouco gerará vínculo de
trabalho de qualquer natureza com
o CREF20/SE.
1.4. A atividade de membro de comissão é função voluntária, não
havendo o pagamento de vencimentos ou salário.

formações poderá resultar na desclassificação da candidatura.
DA CANDIDATURA
Para efetivar a candidatura, conforme as normas estabelecidas neste
Edital, o candidato deverá:
a) preencher a Ficha de Inscrição
(Anexo II) informando a Comissão
para a qual deseja se candidatar;
b) enviar uma cópia da Ficha de
Inscrição e demais documentos
que comprovem os requisitos descritos no item 2 supra para o e-mail
cref20@cref20.org.br; e
c) submeter sua proposta obedecendo ao cronograma descrito no
item 9 deste Edital.
AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
Caberá à Diretoria do CREF20/SE
proceder à análise dos currículos e
respectivos documentos apresentados pelos candidatos, a fim de
selecioná-los, podendo, caso julgue
necessário, convocá-los para entrevistas individuais (presenciais ou
por vídeo conferência).
Mais informações baixar o edital
aqui
Baixe ficha de inscrição Aqui

REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE
SOMOS ESSENCIAIS SIM!
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Comissão de Educação aprova nova lei geral
do esporte, texto vai a plenária

A

Comissão de
Educação, Cultura e Esporte
(CE) aprovou
nesta quinta-feira (26) o projeto da nova
Lei Geral do Esporte. O PLS
68/2017, que agora segue
para o Plenário, recebeu
parecer favorável da senadora Leila Barros (PDT-DF),
em forma de substitutivo,
e consolida numa única legislação todas as normas e
regulamentações referentes às práticas esportivas
no Brasil, entre elas estão a
tipificação do crime de corrupção privada no esporte,
o combate ao racismo e à
xenofobia nos estádios, os
direitos trabalhistas dos
atletas, a equidade de premiações entre homens e
mulheres e os direitos de
transmissão de imagens
dos eventos esportivos.
Leila já havia lido seu voto
na semana passada, no
entanto, senadores pediram vistas para que alguns
pontos, ainda discordantes
entre os membros da CE,
fossem debatidos com o
intuito de se chegar a um
texto final de consenso.
A senadora explicou que
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nessa busca de entendimento houve avanços
importantes como o acolhimento da emenda do
senador Romário (PL-RJ)
para incluir, entre os membros do Conselho Nacional
do Esporte (Conesp), um
representante de organizações esportivas dos povos
indígenas. Outra modificação fruto de acordo foi a
sugestão do senador Lasier
Martins (Podemos-RS) para
garantir aos profissionais
credenciados pelas Associações de Cronistas Esportivos pelo menos 80%
do espaço reservado à imprensa (No substitutivo anterior estava previsto 50%).
Os 20% de espaço restante
será destinado apenas a
profissionais do jornalismo esportivo dedicados

à comunicação esportiva.
A relatora agradeceu o
empenho dos senadores na busca dos entendimentos necessários para
se chegar a um texto que
pudesse representar toda
sustentação jurídica e incentivo necessário que o
setor demanda atualmente.
— A matéria sistematiza
todas as normas sobre o
esporte no Brasil e é uma
grande conquista, após
cinco anos (…) Para o esporte a lei é um avanço
incrível. Eu tenho certeza
que esse substitutivo dará
uma resposta muito importante a todo sistema esportivo brasileiro — disse, ao
agradecer também o apoio
de diversas entidades e

www.cref20.org.br

pessoas ligadas às mais diferentes áreas do esporte.
O senador Esperião Amin
(PP-SC) classificou o projeto como um marco e disse
que, a partir dele, o país
vai evoluir no arcabouço
jurídico para assegurar a
governança das entidades, dos clubes, na estruturação geral do setor e
das relações trabalhistas.
— E quem já não testemunhou ou se sensibilizou
com as dificuldades pelas
quais passam os atletas
em qualquer momento
das suas vidas. Não vou
mencionar nenhum nome,
nem vou me referir a tragédias que estamos aí acompanhando, mas é preciso
dizer que esse código, é
uma lei de codificação de
direitos, deveres e obrigações, de relações e que a
gente evolua também na
governança das entidades, dos clubes, isso tudo
vai ter que ser consequência desta lei — avaliou.

limpíadas a gente fica uma
semana, no máximo 15
dias comemorando, fazendo festa, e depois esquece.
Nós temos aí atletas olímpicos que não tem patrocínio até hoje. Terminadas as
Olimpíadas, não consegue
passagem, não tem dinheiro para se manter nos hotéis, na competição, muitas
vezes a taxa de inscrição
não é paga. E agora, com
esse relatório da senadora
Leila, a gente passa a ter o
incentivo ao esporte como
política de Estado — disse.

vés da educação, do esporte e da promoção à saúde.

A senadora Zenaide Maia
(Pros-RN) e o senador Flávio Arns (Podemos-PR) elogiaram o substitutivo da
senadora Leila. Para eles, a
matéria representa um instrumento para promover
uma perspectiva de vida
melhor aos brasileiros atra-

Fonte: Agência Senado

— Quando eu olho o desportista ele me lembra
muito a saúde. Porque
o esporte, além de ser
uma das maiores prevenções da criminalidade e
da violência, é também
uma prevenção à saúde.

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante
citação da Agência Senado)

Para o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), a
proposta
será
fundamental para valorizar o trabalho do atleta e estimular
a prática esportiva no país.
— Fico triste que, quando a
gente percebe que durante as olimpíadas e as paraoSOMOS ESSENCIAIS SIM!
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Fiscais do CREF20 flagram 22 pessoas
por exercício ilegal em março

A

Comissão de Assuntos
Sociais
(CAS) aprovou
nesta terça-feira
(23) o projeto de
lei (PL 2.486/2021) que regulamenta as atividades dos profissionais de educação física e a
atuação do Conselho Federal de
Educação Física (Confef) e conselhos regionais. A proposta, que
segue para o Plenário, determina
que professores de educação física de escolas públicas e privadas
deverão se inscrever nos conselhos para exercer o magistério.
O texto chegou a ser colocado
em votação em abril, mas a análise foi adiada para uma tentativa
de acordo. Em busca de um consenso sobre a polêmica, os senadores Romário (PL-RJ) e Paulo
Paim (PT-RS), além da relatora,
Rose de Freitas, participaram de
diversas negociações com representantes do sistema Confef-Cref
e de sindicatos de professores.
Com base nessas negociações,
a relatora decidiu acatar emenda de Paim que asseguraria aos
professores de educação física
o exercício do magistério independentemente de inscrição no
respectivo conselho regional e
tornaria facultativa a anuidade
para os professores de educação
física ligados ao ensino regular.
Após aprovar o texto, senadores rejeitaram a emenda. Foram
nove votos contrários à sugestão de Paim e oito favoráveis.
— As negociações foram infru-
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tíferas. Foram várias tentativas
de acordo. Não podemos paralisar a matéria pela falta de
consenso entre os conselhos e
os professores — disse Rose.
Presidente da CAS, Romário
afirmou que recebeu quase 1
milhão de manifestações favoráveis à filiação de professores ao Confef e aos Crefs.
— Os professores de educação
física entendem que o Confef
e os Crefs são de fundamental importância para a profissão de professor de educação física — disse o senador.
Durante a discussão da matéria,
Paim reforçou que os professores de educação física que atuam
na docência da educação regular
são profissionais da educação
e não poderiam ter tratamento
diferenciado de outros professores. De acordo com Paim, a
cobrança de contribuição anual
e a exigência de inscrição nos
conselhos seriam, assim, indevidas. O senador apontou ainda
que o exercício do magistério
não deveria ser submetido à fis-

calização dos conselhos, mas aos
órgãos de educação de municípios, estados e governo federal.
— No contexto escolar, os professores de educação física devidamente habilitados em cursos de
graduação encontram-se na condição de profissionais da educação, devendo assim realizar seu
trabalho de acordo com as diretrizes e projetos das escolas — ressaltou Paim ao citar uma série de
entidades ligadas aos professores
que eram favoráveis à emenda.
Um dos argumentos contrários à emenda, segundo Paim,
estava relacionada a uma ação
no Supremo Tribunal Federal
(STF) que põe em risco o funcionamento dos conselhos. A
criação do sistema Confef-Cref
é questionada sob a alegação de
vício de origem, porque o projeto que o criou, em 1998, partiu
do Parlamento e não do Poder
Executivo. Já o PL 2.486/2021
tem origem no governo federal.
Ao procurar o STF, Paim apontou que o julgamento da ação
não extinguirá de imedia-

www.cref20.org.br
to os conselhos. Segundo ele,
o Congresso tem dois anos
para fazer ajustes na matéria
e, portanto, não há pressa para
aprovar o texto sem mudanças.
Zenaide
Maia
(PROS-RN)
afirmou que todos os senadores são favoráveis à regulamentação dos conselhos, mas
ponderou que não é justo que
professores de escolas sejam obrigados a pagar essa contribuição.
— Não estamos negando a regulamentação dos conselhos,
mas obrigar os professores que
já têm salários baixos é punir os professores de educação física. Eles podem pagar
se quiserem pagar — apontou.
Para Carlos Portinho (PL-RJ), a
discussão não deveria ser focada na questão financeira, mas na
qualificação do profissional. Portinho afirmou que a exigência de
filiação aos conselhos de educação física valorizaria a profissão
e garantiria que os estudantes
tivessem o ensino adequado.
— Eu respeito o magistério. Nós
sabemos que em muitas cidades
o professor acumula matérias.
Ele pega uma bola para jogar lá e
coloca a criançada jogando bola
e pensa que está dando aula de
educação física. Temos que valorizar o profissional. Lá na ponta
temos jovens com uma ausência
de instrução adequada — disse.
Tecnólogos
De acordo com o projeto aprovado, também poderão exercer as
atividades da categoria os formados em cursos superiores de tecnologia conexos à educação física
(como os cursos de tecnólogo em
educação física ou de tecnólogo

em gestão desportiva em lazer).
Atualmente, conforme a lei, são
autorizados a exercer a profissão
os diplomados em educação física no Brasil e no exterior, desde
que, neste último caso, o diploma seja revalidado pelo Ministério da Educação (MEC). Também podem trabalhar na área os
que tenham comprovadamente
exercido atividades próprias dos
profissionais de educação física
até a aprovação da lei, em 1998.
Conselhos
Pelo projeto, caberá ao Conselho Federal de Educação Física
(Confef) estabelecer a lista de
atividades e modalidades esportivas que exijam a atuação
do profissional da área. Entre
outras atribuições, o conselho
federal deverá ainda examinar
a prestação de contas dos conselhos regionais (Crefs), inspecionar a estrutura desses conselhos e, quando for necessário, até
mesmo intervir em sua atuação.
Aos conselhos regionais caberá
registrar os profissionais e expedir suas carteiras de identidade profissional, exercer a função
de conselho regional de ética,
arrecadar as taxas e anuidades,
julgar as infrações e aplicar as
penalidades, fiscalizar o exercício profissional, entre outros.
A fiscalização do exercício
profissional por pessoas jurídicas é limitada à regularidade do registro e à atuação dos
profissionais de educação física que nelas prestem serviços.
Receitas
Tanto o conselho federal quanto os regionais terão 20 con-

selheiros e 8 suplentes, eleitos
por voto secreto e obrigatório,
com mandatos de quatro anos,
permitida uma recondução.
O Confef ficará com os valores
pagos pela inscrição dos profissionais e das pessoas jurídicas e com 20% das anuidades.
Já os Crefs ficarão com 80% das
anuidades. Do valor das anuidades destinado ao Confef, 25%
serão direcionados ao Fundo
de Desenvolvimento dos Crefs.
Os conselhos federal e regionais
poderão ainda contar com verbas relacionadas a patrocínio,
promoção, cessão de direitos e
marketing em eventos promovidos ou autorizados por eles.
Infrações
O projeto lista situações que podem levar a processo disciplinar, como transgredir o código de
ética, violar o sigilo profissional,
praticar, permitir ou estimular
crime ou contravenção no exercício da profissão, exercer a profissão sem registro, entre outras.
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 de uma a cinco anuidades.
A punição poderá ser aplicada em um prazo de cinco anos,
contado a partir da data da infração. Nos casos de abuso ou
assédio sexual ou moral, o prazo
começará a ser contado a partir
do início do processo disciplinar.

Fonte: Agência Senado
SOMOS ESSENCIAIS SIM!
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Presidente do CREF20 visita comitê Olímpico
Brasileiro em busca de parceiras

N

a
manhã desta
quinta-feira, 5, o
presidente do Conselho Regional de Educação Física
– CREF20/SE, Gilson
Dória, Cref nº 000011
– G/SE, que também
é presidente da Comissão de Esporte do
CONFEF, visitou o
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presidente do Comitê
Olímpico Brasileiro,
COB, Paulo Wanderley Teixeira, com a finalidade de melhorar
a aproximação entre
as instituições com
parcerias futuras visando a valorização
da Educação Física.
Segundo Gilson Dória, essa reunião visa
aproximar as insti-

tuições em benefício dos esportes e da
educação física.”Foi
discutido assuntos relacionado ao esporte
brasileiro e parcerias
futuras entre o COB
e CONFEF/ CREF’s,
buscando sempre a valorização da educação
física,” ressaltou o presidente do CREF20.

www.cref20.org.br

Ação do Ministério da saúde investe em
profissionais de Educação Física no SUS
Com investimento de cerca
de R$100 milhões, programa
irá incentivar atividade física
Os Profissionais de Educação Física tiveram, mais
uma vez, sua importância
reconhecida pelo Ministério
da Saúde. Isto porque a pasta instituiu, no dia 15/05, o
Incentivo de Atividade Física (IAF) para a Atenção Primária à Saúde, por meio da
Portaria GM/MS nº 1.105. A
iniciativa tem como objetivo
estimular a prática de atividade física e destina, para
este ano, cerca de R$100 milhões para a contratação de
Profissionais de Educação
Física, readequação de espaços para a prática de exercícios e compra de materiais.
Ciente dos gastos que a inatividade física causa ao Sistema Único de Saúde, com
doenças que poderiam ter
sido evitadas com um estilo de vida mais saudável, o
Ministério tem como objetivo estimular a prática de
exercício, principalmente
entre pessoas com doenças
crônicas não transmissíveis.
Os programas de atividade
física chegarão à rotina dessas pessoas por meio da inserção no SUS. Para 2023, a
previsão é de mais um investimento de R$ 220 milhões,
para ampliar o programa.
“Incentivar a prática de atividades físicas é também

promover saúde. Nosso
objetivo é levar a mensagem de que essa prática é
uma medida simples que
não requer tratamentos
com medicamentos caros
e que reduz a mortalidade
por doenças cardiovasculares, AVC e também o câncer”, contou o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga.
O credenciamento de estabelecimentos de Atenção
Primária à Saúde para participar da ação já está disponível, por meio do portal e-Gestor. Para facilitar
o caminho dos gestores, o
Ministério da Saúde publicou o manual de credenciamento no portal da Pasta.
Benefícios e prevenção
A prática regular de atividade física contribui para a proteção e combate às Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), como câncer
de mama e de cólon, diabetes, cardiopatia e eventos de
acidente vascular cerebral;
além de estar relacionada a
um menor índice de mortalidade por todas as causas.
Diante disso, a atividade física é considerada um dos
determinantes e condicionantes para a saúde no país.
Dados apontam que a prevalência global de inatividade
física foi de 27,5% em 2016.
No Brasil, dados de 2021

apontaram que 48,2% da
população com 18 anos ou
mais das capitais brasileiras
não atendia ao mínimo de
atividade física recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo
Ministério da Saúde, sendo
que as mulheres (55,7%) e
os idosos (73,0%) apresentaram as maiores prevalências.
Os altos índices de inatividade física acarretam em
impactos econômicos aos
sistemas de saúde. No Brasil, estima-se que do total
de internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
15% seja atribuído à inatividade física, resultando
em um custo aproximado de R$275.646.877,64.
Para marcar a inauguração
do programa, antes do lançamento, o Ministério da
Saúde promoveu uma caminhada especial de incentivo
à vida saudável e combate ao
sedentarismo na capital fluminense. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o secretário de Atenção Primária
à Saúde, Raphael Câmara, o
prefeito em exercício do Rio
de Janeiro, Nilton Caldeira,
e outras autoridades, participaram da caminhada que
começou no bairro do Leme
e terminou em Copacabana.
Autor: Comunicação CONFEF
SOMOS ESSENCIAIS SIM!
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Três academias são interditadas e seis pessoas
flagradas por exercício ilegal em maio

O

setor de orientação e
fiscalização (DEOFIS)
do Conselho Regional
de Educação Física da 20ª Região
Sergipe, CREF20/SE, desempenhando seu papel como órgão
de orientação e fiscalização vem
atuando diariamente para identificar e apurar desobediências
às normas estabelecidas pela legislação que regulamenta a atividade profissional em Educação
Física, com várias a preservar os
interesses da coletividade pela
oferta à sociedade de um serviço
de qualidade pela oferta à sociedade de um serviço de qualidade
e seguro, orientado por profissionais habilitados e qualificados.
Assim, somente nesse mês de
maio foram realizadas 154 visitas em estabelecimentos que
são usados para práticas de alguma atividade física, além de
293 pessoas consultados, onde
flagrou seis pessoas por exercício
ilegal, e três academias interditadas, em 16 municípios visitados.
As cidades visitas foram, Arauá,
Pedrinhas, Boquim, Maruim,
Santo Amaro, Simão Dias, Lagarto, Poço Verde, Aquidabã, Laranjeiras, Capela, Japoatã, Neópolis,
São Francisco, Nossa Senhora
do Socorro e a capital, Aracaju.
Durante o mês foram feitas visitas em 154 estabelecimentos,
nos quais 79 estavam regulares,
26 foram escolas, e três foram
interditadas. Também foram fiscalizadas 293 pessoas, sendo que
seis foram flagradas por exercício ilegal da profissão, e seis
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por desvio de atuação/ provisão.
De acordo com Caroline Martins, agente de orientação e fiscalização do CREF2O/SE, os
estagiários flagrados irregularmente sem o contrato de estágio, é dado um prazo de 15 dias
para enviar para o Conselho.
“Também é dado um prazo para
as pessoas irregulares e as academias que foram interditadas
só podem reabrir após regularizar a situação, e for autorizada pelo Conselho a retirar o lacre,” destacou Caroline Martins.
A agente de orientação e fiscalização também ressalta que
retirar o lacre de interdição de
academia sem autorização é crime e o dono responderá criminalmente. “Esse tipo de crime
está previsto nos artigos 336
e 330, do código penal, e po-

dem levar a detenção de até um
ano, e multa,” destacou a fiscal.
Artigos do Código Penal:

336 - Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou
conspurcar edital afixado
por ordem de funcionário
público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal
ou por ordem de funcionário público, para identificar
ou cerrar qualquer objeto:
Pena - detenção, de um
mês a um ano, ou multa.
330 - Desobedecer a ordem
legal de funcionário público:
Pena - detenção, de quinze
dias a seis meses, e multa.

www.cref20.org.br

Presidente do CREF20 par ticipa da primeira
reunião de Conselhos de Classe de SE em 2022

N

a tarde desta
terça-feira,
10, o presidente do
CREF20/
SE, Gilson Dória, Cref
nº 000011 – G/SE, participou da 1º reunião
ordinária de 2022 do
Fórum dos Conselhos
Regionais das Profissões
Regulamentadas de Sergipe, visando fortalecimento das profissões.
A reunião foi realizada
de forma presencial, na
sede do Conselho Regional de Administração de
Sergipe (CRA-SE) e contou, além do presidente
do CREF20, representantes de seis autarquias,
sendo elas; conselho Regional de Administração,
Conselho dos Corretores
de Imóveis, Conselho de
Psicologia, Conselho de
Enfermagem, Conselho
de Química, Conselho
de Economia e representantes Comerciais.
Segundo Gilson Dória, a
reunião foi dividida em
três momentos, onde em
cada um foi discutido um
assunto. “Num primeiro
momento foi a abordagem e o compartilhamento das informações
cedidas pelo Fórum dos

Conselhos Federais das
Profissões Regulamentadas sobre o processo do
Tribunal de Contas da
União. A segunda foi sobre a definição de um calendário mensal de reuniões do Fórum ao nível
Regional e a terceira foi
a criação de uma comissão para estruturarmos
um planejamento integrado de comunicação
dos conselhos junto à
sociedade.” Esclareceu o
presidente do CREF20.

“A intenção desse Fórum
de Conselhos é juntarmos forças, para juntos
traçarmos estratégias de
ações em conjunto e individual, para conseguimos mais visibilidade na
mídia para termos voz
junto à sociedade, para
que possamos demonstrar a importância dos
conselhos de classe para
cada profissão, e principalmente para à população.” Concluiu Gílson.

SOMOS ESSENCIAIS SIM!
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DATAS IMPORTANTES E INFORMATIVOS

HOMENAGENS / VÍDEOS INSTITUCIONAIS
cLIQUE NAS IMAGENS PARA ASSITIR AO VÍDEO

O PAPEL DA FISCALIZAÇÃO
DO CREF20/SE

RENOVAR A CÉDULA DE
IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL É SIMPES

E x i ja s e m p r e u m
p ro f i s s i o n a l d e e d.
física registrado
NO CREF20

AT E N D I M E N T O C R E F 2 0
079 9 9857-0444
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