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Fiscais do CREF20 flagram 27 pessoas por exercício 
ilegal da profissão no primeiro semestre de 2021
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EXPEDIENTE:

Aécio Souza 
(Assessor de Comunicação) 
Odaísa Santos Sandes 
(AuxiliarAdministrativo) 

Diego Vidal 
(Sup. de Orient. e Fiscalização) 

Caroline Martins 
(Ag. de Orient. e Fiscalização) 

Andrelly Caroline 
(Assistente Administrativo) 

Lucas Chagas  
(Assistente Administrativo)

Telefone: (79) 3214-6184 - Segunda 
a sexta: das 8:00hrs às 16:00hrs

Gilson Dória 
(Presidente) 

Darinalva Barcelar 
(Coordenadora) 

Marcos A. Ribeiro Rita 
(Assessor Jurídico)  

Dayse Lima 
(Assessoria da Coordenação) 

Ch e g a m o s 
ao meio de 
mais um 

ano atípico, rode-
ado de incertezas, 
ainda assombrado 
pela pandemia do 
coronavírus, mas 
com uma luz de 
esperança causa-
da pela vacinação 
que segue em todo 
país. Mas apesar de 
mais seis meses de 

dificuldades, nós do CREF20 estamos sempre buscando 
o melhor para categoria e dia após dia sempre lutando 
para a valorização e garantir que apenas profissional de-
vidamente formados e registrados no conselho estejam 
trabalhando.
Esse ano, em especial, o CREF20 fez parte de uma cam-
panha solidária, juntamente com outros conselhos de 
classes de Sergipe, Conselhos de Atitude, com intuído de 

arrecadar dinheiro para compra de cestas básicas para 
serem doadas para instituições não governamentais que 
ajudam pessoas necessitadas, principalmente devido essa 
pandemia que agravou a situação de muitas famílias. 
Quero aqui também parabenizar o Departamento de Nar-
cótico da Polícia Civil de Sergipe pelo seu brilhante tra-
balho no combate ao tráfico de drogas e quem vem apre-
endendo também anabolizantes, substância essa que nós 
combatemos o seu uso indiscriminado em várias campa-
nhas, e continuaremos a combater.
Quero destacar o belo trabalho desempenhado pelo setor 
de orientação e fiscalização do Conselho, DEOFIS, no seu 
trabalho incansável, e mesmo diante da pandemia, nunca 
deixou de realizar seu trabalho, seja com visitas presen-
ciais ou fiscalizando via redes sociais.
E quero aqui dizer que, estaremos sempre de portas aber-
tas para receber todos os profissionais de Educação Física 
e donos de academias, e que juntos poderemos fazer mui-
to mais, pois cada um tem um papel importante e funda-
mental nessa construção de uma profissão cada vez mais 
valorizada. Somos essenciais 
Sim!

Gilson Dória
Cref n º 00011/G-SE

Clique na capa do 
boletim e leia a últi-

ma edição do boletim 
cref20/se

https://bit.ly/3zaFFNu
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PC apreende em Aracaju anabolizantes enviados pe-
los correios do Rio de Janeiro

Policiais civis do Depar-
tamento de Narcóticos 
(Denarc), após recebi-
mento de denúncia anô-

nima sobre a comercialização de 
anabolizantes em academias, ini-
ciaram investigações para encon-
trar a droga. As apreensões foram 
divulgadas nessa quinta-feira, 27.
Os policiais aguardavam o rece-
bimento dos anabolizantes pe-
los destinatários e anunciaram a 
apreensão. A origem dos produ-
tos é de dois remetentes do Rio 
de Janeiro. Todos envolvidos já 
foram ouvidos na delegacia.
A maioria dos produtos é impor-
tada e está na lista da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) como produtos contro-

lados. Essa lista também define 
quais são os materiais equipara-
dos a entorpecentes, e que devem 
ser reprimidos pela Lei do tráfico 
de entorpecentes. A apreensão 
feita pelo Denarc também tam-
bém atende à respectiva lei.
O inquérito policial foi instaura-
do para apurar se os anabolizan-
tes seriam para consumo próprio 
ou para comercialização. Se hou-
ver comercialização, é um crime 
equiparado ao tráfico de drogas, 
as penas são as mesmas”, pontua 
o delegado Hugo Leonardo.
A PC de Sergipe entrará em 
contato com a delegacia espe-
cializada do Rio de Janeiro, para 
fornecer as informações levanta-
das. De acordo com apurações já 

feitas, as fontes também mandam 
os anabolizantes para outros es-
tados do Brasil.

Prorrogação pagamento da anuidade 2021

Prorrogação paga-
mento da anuida-
de 2021

- O pagamento da anuida-
de 2021 com o desconto re-
ferente ao mês de abril, de 
25%, foi prorogado até 29 
de outubro de 2021.

- Também poderá ser par-
celada em 3x.

- O parcelmento deverá ser 
solicitado por telefone 079 
3214-6184 ou e-mail: aten-

dimento@cref20.org.br

http://www.cref20.org.br/
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Fi s c a i s  d o  C R E F 2 0  f l a g r a m  2 7 
p e s s o a s  p o r  e x e r c í c i o  i l e g a l  d a 
p r o f i s s ã o  n o  p r i m e i r o  s e m e s t r e

O Conselho Regional de 
Educação de Educação 
Física da 20ª Região 
Sergipe, CREF20/SE, 

através do seu setor de orientação 
e fiscalização, DEOFIS, realiza-
ram nos primeiros seis meses do 
ano cerca de 672 visitas em acade-
mias ou espaços que são utilizados 
para prática de atividades físicas, 
fiscalizando 837 pessoas, as quais 
27 pessoas foram flagradas por 
exercício ilegal da profissão em 32 
municípios visitados. Também fo-
ram feitos 1.691 atos pelo jurídico 
somente no 1º semestre desse ano.
Do total de 672 visitas, 549 esta-
vam regulares, já das 837 pessoas 
fiscalizadas, 18 estavam em desvio 
de atuação/provisão/jurisdição, 
27 foram flagradas por exercício 
ilegal da profissão, e 755 estavam 
regulares. 
“É importante deixar claro que 
além das denúncias que recebe-
mos, que são prioridades, tam-
bém são feitas visitas diariamente 
em academias, centros de treina-

mentos, praças, escolas, grupos 
de corridas, ou seja, qualquer lu-
gar que esteja oferecendo alguma 
prática de exercício físico, para 
certificarmos que um profissional 
devidamente formado e registra-
do no conselho esteja presente. 
Sendo que em alguns municípios 
foram feitas mais de uma visita.” 
Informou Diego Vidal, supervi-
sor de orientação e fiscalização do 
CREF20.
O supervisor do CREF20 também 
esclarece que as academias onde 
são flagradas pessoas por exercício 
ilegal da profissão e são coniventes 
são multadas.
Os municípios visitados foram: 
Boquim, São Cristóvão, Estância, 
Umbaúba, Cristinápolis, Itabaia-
ninha, Tobias Barreto, Riachão do 
Dantas, Salgado, Lagarto, Carira, 
Ilha das Flores, Campo do Bri-
to, Malhador, Areia Branca, Itabi, 
Propriá, Neópolis, Nossa Senhora 
das Dores, Arauá, Pedrinha, To-
mar do Geru, Indiaroba, Nossa 
Senhora da Glória, Nossa Senhora 

do Socorro, São Domingos, Santa 
Luzia do Itanhy, Frei Paulo, Poço 
Redondo, Japaratuba, Itabaiana e a 
capital Aracaju.

Estágio

Foram consultadas 209 pessoas 
que estavam como estagiários no 
momento das visitas, desses 126 
estavam irregulares, que vão desde 
falta de contrato, sem o acompa-
nhamento do responsável técnico, 
até não ter vínculo com nenhuma 
instituição de ensino.
A responsabilidade pelo estagiário 
é da IES, instituição concedente do 
estágio, do professor orientador da 
instituição de ensino, do supervi-
sor da parte concedente do estágio 
e do responsável técnico pela ins-
tituição concedente.
“Os estagiários devem estar identi-
ficados, atuarem em conformidade 
com o disposto nos seus progra-
mas de estágio e acompanhados/ 
orientados por um profissional de 
educação física habilitado e regis-

Foram realizadas 672 visitas em academias e espaços usados para práticas de atividades 
físicas em 32 municípios sergipanos
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tado no CREF,” destacou Caroline 
Martins.
Ainda de acordo com a fiscal, após 
flagrar alguma irregularidade de 
estágio é dado um prazo para se 
adequar de acordo com o que é 
exigido por lei, caso a irregula-
ridade não seja resolvida dentro 
prazo, o processo é encaminhado 
para o Ministério Público. “Esse 
ano já foram cinco processos en-
viados para o Ministério Público, 
que ou venceu o prazo para se re-
gularizarem ou apresentar defesa, 
e outros ainda estão em aberto 
dentro do prazo,” explicou Caroli-
ne Martins.

Ju r í d i c o

O jurídico do CREF20 vem traba-
lhando bastante e dando suporte 
também ao setor de fiscalização, 
o qual somente nesse primeiro 
semestre foram 1.691 atos feitos, 
que vão desde 1.526 pareceres em 
requerimentos/ defesas, 77 elabo-
ração de ofício, 13 defesa judicial 
dos interesses do Conselho, 23 
elaboração de relatório para de-
poimentos, dez resoluções, seis 
portarias , 15 contratos, uma au-
diência de instrução, além de 13 
processos encaminhados a comis-
são de ética.
“Dando andamento aos proce-
dimentos administrativos bem 
como analises as defesas e recur-
sos interpostos no Conselho, esta-
mos aplicando assim a legislação 
seguindo os princípios da cele-
ridade e economicidade dos atos 
administrativos,” destacou o as-
sessor jurídico do CREF20, Mar-
cos A. Ribeira Rita.

Redes  S ociais

Com o agravamento da pandemia 
causado pelo coronavírus, aca-
demias fechadas ou horário e ca-
pacidades reduzidas, pessoas em 
isolamento social, uma área que 
teve um alto crescimento foi as 
lives, principalmente de aulas de 
atividades físicas. E seguindo essa 
tendência durante esse período os 
fiscais do CREF20 intensificaram 

as fiscalizações nas redes sociais.
“Quando as academias estavam 
fechadas devido aos decretos go-
vernamentais o foco maior foi a 
fiscalização nas redes sociais, onde 
várias pessoas foram flagradas 
prescrevendo exercícios físicos, 

sem nem se quer serem formadas, 
resultando em 47 processos enca-
minhados ao Ministério Público so-
mente em 2020, e esse ano já tem seis 
processos abertos por exercício ilegal 
em redes sociais,” ressaltou Caroline 
Martins.

http://www.cref20.org.br/
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FIQUEM LIGADOS NO GOLPE DO BOLETO

O Conselho Regional 
de Educação Física da 
20ª Região Sergipe, 
CREF20/SE,  vem rece-

bendo algumas ligações de pro-
fissionais que receberam o bo-
leto referente a anuidade 2021 
do Conselho no e-mail sem ter 
solicitado.
O Conselho esclarece que não 
envia boleto da anuidade sem 
que o profissional ou dono de 
academias solicitem, mas, mes-
mo assim, isso por se só não ini-
be a ação dessas pessoas que 
tentam aplicar golpes.
Assim, o CREF20 dar algumas 
dicas para evitar que seus re-
gistrados acabem caindo nesse 
tipo de golpe.
O CREF20 só envia boleto por 
e-mail caso solicitado pelo pro-
fissional ou dono de academia. 
Caso tenha solicitado e recebi-
do o boleto por e-mail, antes de 
qualquer coisa observe algumas 
informações importantes que 
comprovará a autenticidade ou 
não do boleto:
1º Observe o e-mail do reme-
tente. O CREF20 envia sempre 
do e-mail institucional atendi-
mento@cref20.org.br , cref20@
cref20.org.br ou algum com o 
domínio @cref20.org.br
2º Também veja o Nosso núme-

ro – 297118200038240 e agên-
cia do beneficiário: 3611- 0 / 
135.483-3
3° Observar também o CNPJ 
do beneficiário o do CREF20 É 
26.828.270/0001-89

Caso continuar na dúvida ligar 

para o Conselho no número 079 
3214-6184.



7Somos essenciais sim!

www.cref20.org.br

ELEIÇÕES CREF20/SE 2021

O Presidente do Conselho 
Regional de Educação 
Física da 20ª Região – 
CREF20/SE, em cumpri-

mento à Resolução CONFEF nº 402, 
de 12 de abril de 2021 e ao Regi-
mento Eleitoral do CREF20/SE - Re-
solução CREF20/SE nº 038/2021, 
faz saber a todos os Profissionais 
de Educação Física inscritos neste 
Conselho Regional que a eleição 
para definição de 14 (quatorze) 
Membros do Conselho Regional 
de Educação Física da 20ª Região – 
CREF20/SE, realizar-se-á no dia 28 
de setembro de 2021, das 09:00 às 
17:00 horas, na sede do CREF20/SE, 
na Rua Dom José Thomaz, n° 708 - 
Edifício Galeria Lojas 02 e 03 - São 
José, Aracaju-SE, CEP 49.015-090.
O Conselho Federal de Educação 
Física – CONFEF, encaminhará cor-
respondência a todos os profissio-
nais registrados neste regional, co-
municando a realização da eleição.
Somente poderá votar o Profissio-
nal de Educação Física registrado 
no CREF20/SE, em pleno gozo de 
seus direitos estatutários e com 
mais de 01 (um) ano de registro 
ininterrupto, de acordo com o ar-
tigo 65 do Estatuto do CREF20/SE 
c/c artigo 115 do Estatuto do CON-
FEF.
Somente poderão votar os Profis-
sionais de Educação Física que es-

tiverem em situação regular e em 
dia com suas anuidades e obriga-
ções estatutárias.
A eleição se dará por correspon-
dência, através de carta-voto, OU 
por comparecimento pessoal do 
profissional na Sede deste Conse-
lho no endereço acima menciona-
do.
A data de abertura de registro 
das chapas candidatas será no dia 
31/05/2021, encerrando-se, impre-
terivelmente, às 17 horas do dia 
13/07/2021.
Errata: Leia-se a data de abertura 
de registro das chapas candidatas 
ser no dia 31/05/2021, encerran-
do-se, impreterivelmente, às 17 
horas do dia 30/07/2021.
“As chapas deverão ser compos-
tas por 14 (quatorze) Membros do 
Conselho Regional de Educação 
Física da 20ª Região – CREF20/SE, 
sendo 10 (dez) Membros Efetivos 
e 04 (quatro) Membros Suplentes, 
para mandato de 03 (três) anos,” 
destacou o presidente do CREF20, 
Gilson Dória, Cref nº 000011 – G/
SE.
A relação das chapas registradas 
com os nomes fantasias, com os 
nomes e números de registro pro-
fissional dos seus respectivos in-
tegrantes, será encaminhada para 
publicação no Diário Oficial e di-
vulgada na página eletrônica do 

CREF20/SE.
A nominata dos Profissionais de 
Educação Física aptos a votar esta-
rá disponível a partir de 31 de maio 
de 2021 na página eletrônica do 
CREF20/SE www.cref20.org.br .
As condições de elegibilidade e 
impedimento, bem como as ins-
truções para o registro das chapas, 
a documentação exigida e demais 
disposições sobre a eleição, es-
tão disciplinadas no Estatuto do 
CREF20/SE (RESOLUÇÃO CREF20/
SE Nº 001/2017) e no Regimento 
Eleitoral (RESOLUÇÃO CREF20/SE 
Nº 038/2021) os quais se encon-
tram à disposição dos interessados 
na página: (http://www.cref20.org.
br/eleicoes-2021 ).
Quanto aos atos relativos ao pro-
cesso eleitoral, os prazos estabe-
lecidos no Regimento Eleitoral do 
CREF20/SE terão sua contagem 
iniciada no primeiro dia útil sub-
sequente ao da comunicação, ex-
cluindo-se o dia do início e incluin-
do o último.
O CREF20/SE veiculará, até 60 (ses-
senta) dias após a eleição, em sua 
página eletrônica, a relação dos 
Profissionais de Educação Física 
que exercerem o direito ao voto, 
sendo estarelação o documento de 
quitação eleitoral.
Regimento Eleitoral estará dispo-
nível nos portais eletrônicos dos 
CREFs para consulta:
- Edital de convocação
- Nominata dos profissionais aptos 
a votar 2021
- Portaria Cref20/SE nº 064/2021, 
de 20 de maio de 2021
- Resolução Cref20/SE nº 038/2021 
, de 20 de maio de 2021
- Resolução Cref20/SE nº 039/2021, 
de 20 de maio de 2021
Quem pode se eleger
Para fazer parte da chapa que 
concorrerá às eleições do CREF, 
o profissional deve ter votado ou 
justificado voto na última eleição, 
possuir um mínimo de dois anos 
de registro ininterrupto, ter curso 
superior em Educação Física e estar 
em pleno gozo dos direitos profis-
sionais.

Ascom CREF20/SE

http://www.cref20.org.br/
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Campanha solidária Conselhos de Atitudes
faz entrega das primeiras cestas básicas

Na manhã desta quarta-feira, 
26, a campanha solidária Con-
selhos de Atitudes, o qual 15 
conselhos de Sergipe se uni-

ram para arrecadar fundos para ajudar 
os mais necessitados, teve seu primei-
ro dia de entrega das cestas básicas e o 
Conselho Regional de Educação Física 
da 20ª Região Sergipe, CREF20, foi re-
presentado pelo seu presidente Gilson 
Dória.
Nesse primeiro momento, após 15 dias 
do início da campanha, foram benefi-
ciadas seis entendidas, são elas: a Fra-
ternidade Monte Alverne, o Centro de 
Acolhimento Mão Estendida (CEAME), 
o Oratório Festivo Dom Bosco, a Casa 
Maternal Amélia Leite, o Instituto Rali 
e a Associação União dos profissionais 
de eventos de Sergipe. Cada institui-
ção recebeu 19 cestas básicas con-
tendo 11 itens – óleo de soja, açúcar, 
flocão de milho, café, feijão, leite em 
pó, biscoito cream cracker, sardinha, 
farinha de mandioca, arroz e macarrão.
“Após 15 dias do início da campanha, 
estamos realizando a entrega de mais 
de 100 cestas básicas, fruto dessa linda 
campanha, que terá duração de dois 
meses, mas como quem está passan-
do fome não pode esperar, resolvemos 
fazer a entrega do que já tinha sido ar-
recadado. Muito feliz pela dedicação 
de todos os conselhos nessa causa no-
bre. Convoco a todos que podem doar, 
qualquer valor, para se juntar nessa 
campanha, pois juntos podemos fazer 
parte da solução e ajudar muitas famí-
lias,” ressaltou Gilson Dória, presidente 
do CREF20.
Um dos setores mais prejudicados 

desde o início da pandemia também 
foi lembrado pela campanha solidária. 
O presidente da Associação União dos 
profissionais de eventos de Sergipe, 
Sandro Brasil, ressaltou a alegria. “Em 
nome da classe do setor de eventos, a 
gente agradece de coração está doa-
ção, que chega em ótima hora porque 
a situação do nosso pessoal é catas-
trófica. Estamos sem trabalhar há mais 
de um ano e não temos previsão de 
retorno. Estás cestas vai acalentar um 
pouco a situação”.
A representante da Casa Maternal 
Amélia Leite, Eleuza Santana Barre-
to, afirmou que a instituição cuida de 
crianças de três a cinco anos. “A ajuda 
chega em uma hora de extrema neces-
sidade, já que cuidamos de crianças de 
três a cinco anos que passam o dia in-
teiro com a gente, fazendo as três re-
feições e nos sempre precisamos desta 
e de outras ajudas para continuar pres-
tando nosso trabalho”.
O grupo Fasouto também se uniu a 
campanha solidária realizando uma 
contrapartida onde doa uma cesta bá-
sica a cada dez arrecadadas. O gestor 
comercial da empresa, Edilson Nunes, 
comentou. “O grupo Fasouto desde 
2020 vêm abraçando estas causas com 
as entidades, por entendermos que 
muitas pessoas estão passando por di-
ficuldades financeiras, por isso, apoia-
mos e também contribuímos”.

D o a ç ã o

A campanha tem duração de 2 meses 
e todos podem doar qualquer valor 
através do PIX conselhos@fasouto.

com.br ou depósito em conta poupan-
ça 0113920-7 agência 3162 Bradesco 
(CNPJ 15.598.527/0001-35). Cada ces-
ta básica tem o custo unitário de R$ 
44,90.

A campanha ‘Conselhos de Atitudes 
Solidários’ envolve 15 autarquias, são 
elas:

(CRP19) – Conselho Regional de Psico-
logia;
2) (CRECI) – Conselho Regional de Cor-
retores de Imóveis
3) (CREF20) – Conselho Regional de 
Educação Física da 20ª Região Sergipe;
4) (CRMV) – Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária
5) (CRC) – Conselho Regional de Con-
tabilidade
6) (CRA-SE) – Conselho Regional de 
Administração
7) (CREFITO) – Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional –
8) (CRESS) – Conselho Regional de Ser-
viço Social
9) (COREN) – Conselho Regional de En-
fermagem –
10) (CRO) – Conselho Regional de 
Odontologia
11) (CORECON-SE) – Conselho Regio-
nal de Economia –
12) (CREA-SE) – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Sergipe –
13) (CORE-SE) – Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no Estado 
de Sergipe –
14) COREFONO 4 – Conselho Regional 
de Fonoaudiologia – 4º região
15) (CAU/SE) Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Sergipe

clique nas imagens e 
assista os vídeos da 

campanha

https://www.youtube.com/watch?v=I4fR6K5YGXc
https://www.youtube.com/watch?v=EmYDEK5xEws
https://www.youtube.com/watch?v=LV9yw4MwdcY
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