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Enfim, estamos retoman-
do nossas atividades, aos 
poucos vamos voltando e 
se adaptando ao novo nor-
mal, imposto pela pande-

mia do coronavírus. Foram tempos 
díficeis, de incertezas, perdas, algums 
perderam mais do que outros. Tempo 
de medo, mas aos poucos estamos su-
perando tudo isso e nos reerguendo.
Desde o ínício da pandemia, o 
CREF20, procurou de alguma forma 
buscar medidas para tentar ajudar aos 
donos de academais e os profissionais 
de Educação Física, na medida da sua 
competência, para minimizar os im-
pactos economicos. Desde prorroga-

ção do pagamento da anuidade com 
desconto, soliticação junto ao Go-
verno de crédito especial no Banese, 
isenções de impostos, reabertura das 
academais seguindo os protocolos de 
segunraça e higiene, e entre outras 
medidas. Tudo para tentar minimizar 
os impactos da pandemia para a ca-
tegoria. 
Em nome de CREF 20 congratulo 
com  todos os profissionais  de Edu-
cação Física  que de  forma altiva e 
com espírito público,  se associaram  
aos demais  profissionais de saúde 
para enfrentar a Covid 19, fazendo 
bem o que sabem fazer, para todos 
e de todas as formas. Destacamos o 

brilhante desempenho da classe na 
adaptação da forma de atuação  e a 
rotina de atendimento em tempos 
de pandemia, colocano em prática o  
conhecimento em Biossegurança e 
empreendendo todos os esforços no 
cumprimento dos novos protocolos. 
Estivemos juntos nas ruas  e lutando  
para sermos  reconhecidos  como es-
senciais e fomos. 
Esse Boletim Especial, resume todas 
as ações feitas pelo Conselho durate 
o mais de cincos meses de pandemia. 
Disso tudo fica a lição de que unidos 
podemos muito mais! A luta é diária  
e os desafios são  grandes! Uma classe 
unida permanece forte! 

Gilson Dória
Cref n º 00011/G-SE
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COMUNICADO : Prorrogado prazo de pagamento da 
anuidade 2020

Desde o início dos rumores de sus-
pensão das atividades em aca-
demias, devido ao COVID19, o 
CREF20 vinha analisando e bus-

cando soluções, juridicamente, além de alternati-
vas para compensar danos financeiros tanto para 
os profissionais como para os donos de academias.
A Diretoria Do CREF20/SE, em Reunião Ex-
traordinária no dia 19 De Março, resolve AU-
TORIZAR A PRORROGAÇÃO DOS DES-
CONTOS E PRAZOS DA ANUIDADE 2020.
Além da prorrogação do pagamento da anuida-
de, buscou parcerias com bancos e outros órgãos, 
além do governo do Estado, para criar linhas 
de créditos especiais para tentar minimizar as 
perdas causadas pela suspensão das ativida-
des para os donos de academias e profissionais.
Tais medidas precisam ser fundamen-
tadas e analisadas com muito cuida-
do, antes de serem publicadas. Assim;
Considerando as Orientações dos Órgãos de 
Saúde Federal, Estadual e Municipal, que classi-
ficaram como Pandemia a proliferação do Novo 
Corona Vírus (COVID19) e, por conseguinte, 
orientando o isolamento social de todos os se-
guimentos, o que reflete diretamente nas Aca-
demias e Espaços para práticas de atividades 
físicas e entendendo a urgência da situação, FI-
COU ACRESCIDAS AS DATAS LIMITES PARA 

PAGAMENTO de acordo com o que segue:
1.  O desconto previsto para pagamentos realiza-
dos até o dia 31/03/2020, passa a ter data limi-
te o dia 15 de setembro de 2020, sem cobrança 
de correção monetária e incidência de juros;
2. O desconto previsto para pagamentos re-
alizados até o dia 30 de abril, passa a ter 
data limite, o do dia 15 de setembro a 15 
de outubro de 2020, sem cobrança de cor-
reção monetária ou incidência de juros.
Recomendamos que os profissionais utilizem 
estratégias diversificadas para o estímulo à prá-
tica de exercícios físicos em casa, considerando 
a prescrição individualizada e respeitando as 
condições de saúde de cada cidadão ou cliente.
Atenção! Voltamos a orientar a necessida-
de de seguir as orientações dos Órgãos de 
Saúde: Se possível, FIQUEM EM CASA!

Por hora, é o que podemos fazer! Mantenham 
a serenidade neste momento. O CREF20 tem 
certeza que, quando tudo isso passar, ire-
mos adquirir uma nova visão de mundo.
Nós,  Profissionais de Educação Física,  seremos mui-
to importantes na reconstrução deste novo mundo!
Sigam o CREF20 nas Redes Sociais para 
se manterem atualizados quanto às nos-
sas recomendações, pois, o momento suge-
re alterações e sugestões a cada momento!
Observação: Um novo boleto com o o prazo atu-
alizado pode ser solicitados via telefone pelos 
números: 079 9 9915-5200 – 079 9 9857-0444.

Gilson Dória Leite Filho
Cref nº 000011 – G/SE
Presidente do CREF20

O Coronavírus, o isolamento social e a Educação 
Física

Entretanto, para combater o Co-
vid-19 e obedecer às orientações das 
autoridades sanitárias, os Profissio-
nais de Educação Física, incluindo 

os que atuam de forma autônoma, fecharam 
as portas dos seus ambientes de trabalho e ti-
veram que cancelar suas atividades laborais, o 
que implica em impactos financeiros signifi-
cativos para essa categoria de trabalhadores. 
Apesar deste cenário, e cientes da necessidade 
da população brasileira se manter fisicamen-
te ativa, os Profissionais de Educação Física, 
de forma alternativa, têm adaptado rotinas 
de exercícios e treinamentos, disponibilizan-
do-as por meio de variados recursos tecnoló-
gicos, aos mais diferentes grupos sociais que, 
momentaneamente, se encontram recolhidos 
nas suas casas.

Com essas ações, os Profissionais de Edu-
cação Física, de forma altiva e com espírito 
público, se associam aos demais Profissionais 
da Saúde para enfrentar o Covid-19, fazendo 
bem o que sabem fazer, para todos, o tempo 
todo e de todas as formas.

Neste contexto, o Conselho Federal de Educa-
ção Física se solidariza com toda sociedade na 
busca de motivações e atitudes para o enfren-
tamento do isolamento social e a manutenção 
da saúde, parabeniza os seus Profissionais 
pelas atitudes assumidas e agradece a todas 
as pessoas que continuam realizando as suas 
rotinas de exercícios e de treinos em casa, com 
o apoio e a orientação desses Profissionais.
Em breve, todos estaremos comemorando a 
vida e, de modo próprio, retomaremos a prá-
tica de exercícios e de atividades físicas, lado a 
lado com os Profissionais de Educação Física.

Autor: Comunicação – CONFEF
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CREF20 protocola ofício para Governo do Esta-
do para reabertura de academias

As recentes medidas adotadas por 
Vossa Excelência para combate 
`pandemia de covid-19 no Esta-
do de Sergipe, promovendo o iso-

lamento social, através da proibição de fun-
cionamento de estabelecimentos tais como 
as academias de ginástica e similares, são 
por nós louvados e têm todo o nosso apoio.
Não obstante, entendemos que os impactos 
econômico-sociais decorrentes das citadas 
medidas, demandam especial atenção de 
nossos Chefes do Executivo, para que asse-
gurem um mínimo de possibilidade de so-
brevivência, um mínimo de dignidade e um 
mínimo de verbas alimentares para inúme-
ros profissionais liberais e autônomos, chefes 
de famílias, que, repentinamente, se viram 
sem renda, sem emprego e até sem clientela.
No caso especifico da categoria dos Profissio-
nais de Educação Física, que no Estado de Ser-
viço engloba cerca de 4.500 (quatro mil e qui-
nhentos) Profissionais registrados do CRE20/
SE, há aspectos especialmente aflitivos.
Como exemplo, lembramos queos Profis-
sionais da área que atuam como personal 
trainers, por força da Resolução CGSN nº 
06/12/2017, foram excluídos da lista de ati-
vidades permitidas como Micro Empreen-
dedores Individuais – MEI, com efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 2018, o que já re-
presentou uma adversa mudança de pano-
rama para aqueles homens e mulheres que 
têm na promoção da saúde o seu ganha pão.
Sabemos que a mesma angústia assola di-
versas outras ocupações e profissões, mas 
alertamos que a única profissão que, a 
um só tempo, promove saúde, o fortaleci-
mento do sistema imunológico e preser-
va a sanidade mental é a Educação Física.
O Profissional de Educação Física não cura 
a doença, não trata o enfermo e tampouco 
presta serviço corriqueiro, como vender ma-

terial de construção ou consertar automóvel.
Seu oficio é fortalecer, preparar e condicionar 
o ser humano para aquisição de inúmeras 
valências sócio corporais. Dentre elas a re-
sistência física e mental. O ser humano não 
é útil se estiver destituído de bem-estar físico.
Por isto acreditamos que medidas asserti-
vas e efetivas precisam ser adotadas pelo 
Poder Público, neste delicado momento, 
para garantir a tais profissionais a pos-
sibilidade de subsistirem, posto que por 
força de seu oficio, são estratégicos para 
o enfrentamento da pandemia, merecen-
do que sejam especialmente preservados.
Aracaju inicialmente impetrou as medidas 
restritivas de circulação e aglomeração   de 
pessoas dentre elas o fechamento das aca-
demias. É consectário lógico e exemplar 
que diante do cenário atual, como forma 
de valorização a preservação dos profissio-
nais que trabalham na promoção da SAÚ-
DE física e mental de nossa população es-
teja também nas próximas medidas a serem 
adotadas por V.Excia. para voltar a exercer 
suas funções nas academias e similares.
Por iniciativa da maior associação de acade-
mias de ginástica do país, a ACAD- Brasil, em 
parceria com o CREF7/DF, foi elaborado um 
documento denominado PROCEDIMEN-
TOS DE REABERTURA DE ACADEMIAS, 
que segue anexo, contendo rigorosas orienta-
ções e informações emanadas pela OMS, bem 
como pelo Ministério da Saúde e tomando por 
base o processo de reabertura de academias 
em países como a China e alguns países da Eu-
ropa, onde tais estabelecimentos já vêm sen-
do autorizados a retomarem suas atividades.
Pleiteamos, obsequiosamente, de V.Excia. 
que se digne considerar os termos do cita-
do documento e a consequente proposição 
de autorização do retorno das atividades de 
prestação de serviços envolvendo especifica-

mente os personal trainers que atuem como 
profissional, em pequenos espaços, como os 
chamados Estúdios de Personal, geralmen-
te instalados em salas comerciais, nos quais 
ocorrem atendimentos individualizados, com 
frequência de pessoas facilmente controlável.
Acreditamos que, com medidas rigorosas de 
prevenção, como as contidas no documento 
que ora enviamos, na forma de normas de 
funcionamento a serem cumpridas e fisca-
lizadas por este CREF20/SE, a oferta de ser-
viços de condicionamento físico pelos per-
sonal trainers, em pequenos espaços, pode 
voltar a ser disponibilizada, de imediato, à 
nossa população, como atividade de interes-
se da SAÚDE, motivo pelo qual solicitamos 
um agendamento de reunião com V. Excia., 
para que possamos esclarecer e delinear a es-
tratégia e as bases para a autorização de rea-
bertura das atividades por nós ora proposta.
Aqui franqueamos nosso número de tele-
fone pessoal para contato (79) 99971-7658.
Certos da sensibilização de V.Excia., co-
locamo-nos, desde já, ao inteiro dis-
por para qualquer colaboração ou es-
clarecimentos que se façam necessários.
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O Ministério Público de Sergipe, por 
meio da Promotoria de Justiça de 
Defesa do Consumidor de Aracaju, 
e o Procon Estadual recomenda-

ram ao Conselho Regional de Educação Físi-
ca da 20ª Região (CREF20), que em 72 horas, 
oriente todas as pessoas físicas e jurídicas 
registradas na autarquia (academias, estú-
dios de pilates, box cross training e escolas 
esportivas) para que criem canais de atendi-
mento ao consumidor não-presencial para 
que os usuários possam ajustar os contra-
tos, em decorrência da pandemia e estado 
de emergência sanitária, com alteração das 
condições para cumprimento das obriga-
ções financeiras e da prestação do serviço, 
devendo, sempre que puder, serem preser-
vadas as características originais do ajuste.
O fornecedor de serviço, pessoa física ou 
jurídica, deverá disponibilizar o canal por 
telefone, e-mail ou outro recurso, e garantir 
ampla divulgação dos contatos com todas 
as informações necessárias, diante das tra-
tativas que se impõem para continuidade 
do contrato ou rescisão, à escolha do con-
sumidor.
A promotora de Justiça Euza Missando ex-
plicou que “diante de demandas recebidas, 
foi realizada audiência extrajudicial com o 
Procon Estadual e com o Conselho Regional 
de Educação Física, autarquia especial que 
tem competência para orientar, disciplinar e 
fiscalizar o exercício das atividades próprias 
dos Profissionais de Educação Física e das 
Pessoas Jurídicas, cuja finalidade básica seja 
a prestação de serviços nas áreas das ativi-
dades físicas e, nessa audiência, o Conselho 
se comprometeu a retransmitir as orienta-

ções a todos os profissionais e pessoas jurí-
dicas lá cadastrados”.
Ainda segundo ela, “visando a harmoniza-
ção dos interesses e buscando viabilizar 
a continuidade do contrato, o fornecedor 
deverá informar não só as condições de 
retomada das atividades, quando autoriza-
das, mas também, promover a orientação 
aos consumidores quanto as suas possibi-
lidades de opções e escolhas: obter a com-
pensação dos dias não frequentados ou 
das aulas específicas não ministradas, por 
meio de reposição ou acréscimo de dias a 
serem frequentados, podendo extrapolar 
a vigência do contrato; conciliar eventual 
compensação ou upgrade do plano de ati-
vidade, englobando outros serviços adicio-
nais, que possam ser oferecidos; conciliar 
eventuais outras formas de compensação, 
que possam ser negociadas entre as partes; 
e exauridas as negociações, poderá o consu-
midor fazer a opção pelo cancelamento do 
contrato e obter o reembolso proporcional 
aos dias não frequentados, sem quaisquer 
pagamentos de multa rescisória e outros 
encargos, ajustando as condições de reem-
bolso”, explicou a promotora de Justiça.
De acordo com o presidente do CREF20/
SE, o CREF20 preocupado com os encerra-
mentos de contratos, devido a pandemia, e 
com os possíveis problemas que irão surgir 
em termos de devolução de recursos pagos 
e dos serviços não prestados, tanto pelas 
academias, quanto pelos profissionais, for-
malizou uma representação junto ao Pro-
con o qual resultou nas reuniões, virtuais, 
que aconteceram nos dias 3 e 4 de junho. 
“Após reuniões com o MP, CREF20 e Procon, 

foi construído uma orientação pelo MP, 
definindo critérios para resolver a situação 
de pagamentos das mensalidades, dando 
liberdade as academias e profissionais para 
negociar a melhor maneira de se resolver 
essa questão, e não havendo acordo entre 
as partes, o Procon e MP poderá ser aciona-
do, ” ressaltou Gilson Dória.
Ainda segundo o presidente do CREF20, o 
documento com as orientações será repas-
sado para todas as academias e profissio-
nais registrados, respeitando o decreto Es-
tadual, e espera-se que as pessoas possam 
negocia de forma tranquila, tendo como 
referência essas orientações.

Fonte: Núcleo de Comunicação (Ministério Públi-
co de Sergipe) com acréscimo fala do presidente 

do CREF20.

MP e Procon Estadual recomendam que academias e similares criem 
canais de atendimento ao consumidor para ajuste dos contratos

Assista ao vídeo lançado pelo CREF20 no 
youtube

Presidente do CREF20/SE
fala sobre a portaria 639/2020 

do Ministério da Saúde. 
Clique na imagem

e ouça!

https://www.youtube.com/watch?v=SkiFgCaBZAI&t=20s
https://open.spotify.com/episode/481CQR41yOTrGaVyCwZIOW
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Portaria MEC nº 544/2020 – Substituição das aulas 
presenciais da graduação na pandemia da COVID

POSICIONAMENTO DO CONFEF
 
Com a declaração da pandemia da 
COVID-19 e as medidas de isolamen-
to social impostas pelas autoridades 
sanitárias do país, os cursos de gra-
duação presenciais das instituições 
públicas e privadas de ensino supe-
rior deixaram de oferecer aulas para 
cerca de 6,4 milhões de estudantes. 
Em 16 de junho de 2020, o MEC pu-
blicou Portaria nº 544/2020 que, em 
caráter excepcional, autoriza a subs-
tituição das aulas presenciais da gra-
duação por aulas em meios digitais, 
incluindo também estágios e práti-
cas laboratoriais. Esta medida se es-
tende até 31 de dezembro de 2020. 
Com o objetivo de resguardar a quali-
dade da formação superior, do exer-
cício profissional e dos serviços ofe-
recidos à sociedade, este Conselho 
Federal de Educação Física manifesta 
a sua discordância com a autorização 
para oferta do estágio profissional e 
das práticas de laboratório no forma-
to não presencial, conforme definido 
na Portaria nº 544/2020. Para isso, ba-
seia-se nos seguintes fundamentos: 
1. A Lei no 11.788, de 25 de setembro 
de 2008, define estágio como um ato 
educativo escolar supervisionado, 
desenvolvido no ambiente de traba-
lho, caracterizado pelo aprendizado 
de competências próprias da ativi-
dade profissional e que visa à pre-
paração para o trabalho produtivo. 

2. A Resolução CNE/CES nº6/2018, que 
institui as Diretrizes Curriculares Na-
cionais dos Cursos de graduação em 
Educação Física (DCNs) estabelece 
que os estágios, tanto da Licenciatura 
quanto do Bacharelado, devem acon-
tecer na etapa específica da forma-
ção e devem corresponder ao apren-
dizado em ambiente de prática real. 
3. As DCNs definem para a formação 
superior em Educação Física um con-
junto significativo de conhecimentos, 
incluindo os estágios curriculares, que 
são fundamentais e insubstituíveis na 
pré-profissionalização, com um papel 
importante na qualificação do estu-
dante para o exercício profissional. 
Dessa forma, é necessário que os fu-
turos profissionais de Educação Física 
vivenciem espaços reais de trabalho 
onde o diálogo interprofissional seja 
pleno, com valorização da formação em 
serviço e da mediação docente efetiva. 
4. Com a inserção da Educação Física 
na área da Saúde - Resolução CMS  nº 
218/1997 os seus cursos de Bacharela-
do  devem preparar o estudante para 
trabalhar em equipe multiprofissio-
nal, gestão em saúde e operacionali-
zação de serviços em saúde,  visando 
ao atendimento no Sistema Único de 
Saúde, nos três níveis de atenção à 
saúde. Esta preparação exige estágios 
e práticas em espaços reais de apren-
dizagem,  com equipamentos e instru-
mentos específicos, bem como recursos 
humanos especializados e qualificados. 

É necessário reconhecer que, para 
muitos estudantes, o estágio é a única 
oportunidade de vivenciar uma experi-
ência real de trabalho durante a sua for-
mação superior. Ao deixar de participar 
de forma efetiva de um estágio pré-pro-
fissional, a inclusão social dos estudan-
tes universitários menos favorecidos, 
assim como a dos universitários que 
residem fora dos grandes centros ur-
banos ficará cada vez mais prejudicada. 
Como se sabe, antes mesmo da pande-
mia da COVID -19, a falta de experiên-
cia” já se apresentava como importante 
fator impeditivo à inserção dos jovens 
profissionais no mercado de trabalho. 
Nesse sentido, o CONFEF ao tempo em 
que admite a complexidade do cenário 
educacional no contexto da pandemia 
da COVID – 19, também reconhece a 
necessidade de que estágios e práticas 
laboratoriais na graduação garantam a 
todos os estudantes as mesmas oportu-
nidades de acesso ao conhecimento das 
competências próprias das suas profis-
sões e às vivências práticas do exercício 
profissional, dimensões imprescindíveis 
da qualificação profissional, principal-
mente no cenário de pós-pandemia. 
 
Confira a Recomendação nº 48/2020 
do Conselho Nacional de Saúde.

Confira notado Fórum dos Conselhos Fe-
derais da Área da Saúde sobre estágio EAD

https://www.listasconfef.org.br/arquivos/2020/com/covid19.pdf
https://pt.calameo.com/books/0056101371814adb7ef13
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Quatro pessoas são notificadas por exercício ilegal 
em redes sociais

Presidente do CREF20 se reúne com donos de 
academias e profissionais de EF

O setor de fiscalização e orienta-
ção, DEOFIS, do Conselho Re-
gional de Educação Física da 
20ª Região Sergipe, CREF20, 

desde quando se iniciou as medidas de iso-
lamento social e fechamento de estabeleci-
mentos comerciais e de serviços, adotadas 
pelo poder público Estadual e Municipal, 
com o objetivo de conter a propagação do 
coronavírus, incluíram o enceramento tem-
porário de espaços destinados à prática de 
atividades físicas, vem buscando meios de 
fiscalizar o exercício ilegal, principalmente 
nos meios virtuais, onde o número cres-
ceu devido à nova realidade que estamos 
vivendo, em quarentena dentro de casa.
Assim, os fiscais do CREF20, INTENSIFICA-
RAM as fiscalizações nas redes sociais, e 
após algumas denúncias encaminhadas ao 
Conselho, resultou na notificação de quatro 
pessoas por exercício ilegal da profissão e 
propaganda enganosa. “Todos os autos já 
foram encaminhados ao Ministério Público 
para dar o encaminhamento segundo de-
termina a Lei, ” destacou Diego Vidal, super-
visor de orientação e fiscalização do CREF20.

“Sabemos que o mundo está vivendo um 
momento difícil, vários setores da econo-
mia estão sentindo os impactos, inclusive os 
profissionais de educação física e donos de 
academias. Nesse momento de isolamento 
o número de lives prescrevendo exercícios 
físicos aumentou bastante, e muitas pesso-
as, sem formação, estão tentando se apro-
veitar disso. Isso configura como exercício 
ilegal da profissão. E estamos atentos aqui 
no Estado de Sergipe a essa nova realidade, 
e autuando essas pessoas de acordo com o 
que determina a Lei. ” Ressaltou Diego Vidal.
Ainda segundo o supervisor, é muito im-
portante as pessoas tentarem se man-

ter ativa nesse momento de quarentena 
em casa, mais importante ainda é que os 
exercícios sejam orientandos por profis-
sionais de Educação Física, e que qual-
quer pessoa sem formação esteja pres-
crevendo ou fazendo lives de exercícios 
físicos está no exercício ilegal da profissão.
Diego ainda ressaltou que qualquer pessoa 
pode fazer a denúncia pelo site ou aplicati-
vo do Cref20 e recomenda aos profissionais 
que estão fazendo lives e gravando vídeos 
de casa, colocar legenda com o número de 
registro. “É importante fazer a denúncia, pre-
encher todo o formulário de denúncia com 
o máximo de informações possível, para que 
possamos diligenciar e autuar o infrator. Só 
lembrando que a identidade do denuncian-
te é mantida em sigilo. ” Finalizou Diego.
Canais de informações e denúncias do 
CREF20/SE durante o isolamento social:

Contatos: 079 9 9915-5200

E-mail: fiscalizacao@cref20.org.br

Site: www.cref20.org.br/ouvidoria

www.cref20.org.br/denuncia

No final da tarde da última sexta-feira, 27, o 
Conselho Regional de Educação Física da 

20ª Região Sergipe, CREF20, na pessoa do seu 
presidente, Gilson Dória Cref nº 000011 – G/
SE, se reuniram de forma virtual com donos 
de academias e profissionais de Educação 
Física  a qual foi passado toda as ações reali-
zadas pelo Conselho com intuito de minimi-
zar o impacto causado pela pandemia para o 
segmento. Também foi discutido a situação 
atual e protocolos de segurança e higiene, 
seguindo todas as recomendações do Mi-
nistério da Saúde e da Organização Mundial 
da Saúde, para reabertura das academias.
A ideia partiu do CREF20, que desde quan-
do teve início a pandemia vem buscando, na 
medida de sua competência, medidas para 
tentar diminuir os impactos da pandemia 
tanto para os donos de academias quanto 
para os profissionais. “Logo em março, quan-
to teve início o isolamento social e o gover-

no decretou o fechamento das academias, 
como medida de combater a propagação do 
vírus, o CREF2O prorrogou o pagamento da 
anuidade para o segundo semestre, com os 
mesmos descontos. E partir dai fomos anali-
sando o cenário e buscando junto aos órgãos 
competentes algumas soluções para o setor,” 
ressaltou Gilson Dória, presidente do CREF20.
Dentre as medidas realizadas pelo Con-
selho foi criação de um protocolo de re-
tomada da abertura das academias, com 
etapas e exigências de segurança e higie-
ne, assim como o número reduzido de 
pessoas por horário de funcionamento.
No entanto, considerando algumas especifici-
dades dos decretos que impactam diretamen-
te na atuação do Profissional de Educação Físi-
ca, o CREF 20 protocolou ofícios para Prefeitura 
Municipal de Aracaju e o Governo de Estado de 
Sergipe, apresentado as dificuldades do setor,  
propondo ações para minimizar prejuízos fi-
nanceiros, criação de linhas de créditos espe-
ciais para os donos de profissionais de Educa-
ção física, foi mostrado o quanto é seguro as 
atividades físicas bem orientadas e seguindo 
todos os protocolos de distanciamento e hi-
giene, assim como o bem que faz para a saúde 
das pessoas, baseado em estudos científicos. 
Após reunião com o Ministério Público Es-
tadual e Procon sobre questões contratu-

ais foi recomendado que academias e si-
milares criem canais de atendimento ao 
consumidor para ajuste dos contratos para 
possibilitar as negociações, no sentido de 
minimizar as dificuldades do segmento.
De acordo com o presidente do CREF20, o 
conselho continua buscando junto a vários 
órgãos medidas para tentar minimizar as per-
das econômicas durante todos esse tempo. E 
o presidente informou que foi protocolado 
na justiça  “Vejo essa reunião como alo posi-
tivo, o qual serve de aproximação dos donos 
de academias quanto os profissionais do seu 
Conselho. Essa reunião foi muito proveitosa, 
nesses últimos meses vinho sempre conver-
sando com profissionais e donos de acade-
mias, mas na reunião foi uma oportunidade 
de debate entre vários, para tentarmos chegar 
um consenso para o bem comum do setor, e 
quero deixar que o CREF20 está sempre de 
portas abertas para qualquer profissional ou 
empresário do setor queira tirar dúvidas, suge-
rir ações entre outras coisas,” destacou Gilson.
Na reunião também ficou decidido que será 
criada uma campanha nas redes sociais com 
uma forma de conscientizar a população sobre 
o bem que a atividade física bem orientada faz 
para a saúde, e que é essencial sim, principal-
mente nesse momento de isolamento social.
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CREF20 entra com ação cívil pública para reabertura 
de academias

A ação foi motivada diante da inércia do poder público com relação as ações do Conselho e pouca im-
portância dada ao setor no programa de retomada da economia

O Conselho Regional de Edu-
cação Física da 20ª Região 
Sergipe, CREF20, proto-
colou no último dia 21 de 

julho, AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face 
ao Município de Aracaju propondo 
a reabertura das academias, tendo 
em vista a importância da atividade 
física para a saúde das pessoas, e 
mesmo com essa importância para o 
bem estar das pessoas a reabertura 
das academias foram coloca apenas 
na terceira no plano de retomada 
proposta pelo Governo do Estado.
Estudos comprovam que a ativi-
dade física ajuda a fortalecer o sis-
tema imunológico, o que faz com 
o que o corpo produza respostas 
mais rápidas e eficazes a organis-
mos invasores, caso do Covid-19, 
portanto é importante que todos 
mantenham seus níveis de ativida-
de física regular. “O sistema imuno-
lógico serve como uma proteção. 
Ele representa a defesa de nosso 
corpo contra doenças, vírus e bac-
térias. Por este motivo, é necessário 
mantê-lo forte, com atividade física, 
uma boa alimentação e a hidrata-
ção são os principais responsáveis 
por este processo,” destacou Gil-
son Dória, presidente do CREF20. 
Segundo Gilson, não bastasse ha-
ver comprovação científica que as 
academias não contribuem para a 
disseminação do vírus, o Decreto 
Municipal e o Estadual não consi-
deraram que, com o fechamento, 
inclusive, pode estar agravando a 
situação. Há vários estudos científi-
cos comprovando que a realização 
de atividades físicas contribui para 

a melhoria do sistema imunológi-
co e, desta forma, contribui para 
que praticantes de atividade física 
tenha menor possibilidade de con-
trair o vírus e que as pessoas que 
contraiam o vírus venham a não 
desenvolver seus sintomas mais 
graves. “É cediço que para doenças 
cardíacas e de diabetes o exercício 
físico é fundamental para regular 
a pressão arterial1 e a controlar os 
níveis de glicemia2 . Contudo, o 
decreto 40.615 proibiu o acesso às 
praias, orlas, praças e parques públi-
cos, ignorando a realidade de vários 
cidadãos que não possuem o espa-
ço necessário para fazer atividade 
física em casa,” falou o presidente.
Na ação, foi fundamentado todo o 
bem que as prática de atividades fí-
sicas proporciona para a saúde das 
pessoas, fundamentado em estudos 
científicos e assim, foram feitos os 
pedidos para que seja autorizada a 
reabertura das academias e acade-
mias condomínios, enquanto durar 
o período de pandemia, definindo a 
adoção de medidas preventivas de 
segurança constante nas recomen-
dações elaboradas pelo CREF20/SE 
e CONFEF; solcitado a liberação dos 
parques, praças, orlas e praias, uma 
vez que estes locais são utilizados 
para a prática de exercícios físicos, 
determinando ao Estado que realize 
a orientação e fiscalização das pes-
soas que se utilizarem destes espa-
ços, além de autorizar a reabertura 
dos estúdios de pilates, estúdios de 
personal trainer e outras atividades 
que ensejem o atendimento indivi-
dualizado e que, por sua essência, 

seja de prática com distanciamento.
E por fim, caso a autoridade comep-
tente e o comitê de combate ao 
Covid19 não enteda essa urgênvia, 
solicita pelo menos, para que seja 
autorizada a reabertura dos estú-
dios de “personal trainer” e estúdio 
de pilates, para aulas individuais, e 
também liberação das academias 
ao ar livre, orlas, praças, parques e 
praias para prática de atividade fí-
sica, assim como demais modalida-
des que comprovarem atendimen-
tos individuais.Todas seguindos 
todos os procolos recomendados 
pelo Ministério da Saúde e da Or-
ganização Mundial da Saúde para 
combater a propagação do conta-
gio do coronavírus, e seguindo todo 
o manual elaborado pelo CREF20 
para a retomada das atividades.
Gilson destacou que foi procu-
rado pela assessoria do Prefeito 
de Aracaju essa semana e aguar-
dar ele marcar uma reunião.
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CREF20 intensifica fiscalização pelas redes sociais 
durante a pandemia

MOVIMENTO SOMOS ESSENCIAIS BUSCAM
RETOMADA DA ABERTURA DAS ACADEMIAS

No geral foram 23 casos de possíveis exercício ilegal protocolados com as mídias contendo fotos e vídeos encami-
nhados para o Ministério Público

O Conselho Regional de Edu-
cação Física da 20ª Região 
Sergipe, CREF20, através do 

setor de orientação e fiscalização, DE-
OFIS, vem fiscalizando, mesmo nesse 
momento de isolamento social, tra-
balho home office, que já dura mais 
de 120 dias, e que proporcionou um 
aumento significativo no números de 
lives de treinos em redes sociais, para 
combater o exercício ilegal da profis-
são, o que resultou no encaminha-
mento de 23 autos com mídias, con-
tendo fotos e vídeos dos flagrantes, 
para o Ministério Público de Sergipe.
De acordo com a agente de orien-
tação e fiscalização do CREF20, Ca-
roline Martins, foram 28 ocorrên-
cias, no período que compreende 
desde o mês de maio até a última 
sexta-feira, 17. “Desse total, 19 são 
relacionadas a redes sociais, cinco 
foram indeferidas sem dados que 
comprovem a irregularidades, oito 
foram denúncias, das quais qua-
tro eram sobre uma mesma pessoa.

No geral foram 23 casos de possíveis 
exercício ilegal protocolados com as 
mídias contendo fotos e vídeos enca-
minhados para o Ministério Público.” 
Informou a fiscal. Caroline Martins ain-
da destaca a importância de se prati-
car exercícios físicos nesse momento 
de isolamento social, e que é funda-
mental que essas atividades físicas se-
jam sempre supervisionadas por um 
profissional de educação física. “As 
pessoas ao praticarem exercícios físi-
cos em casa, a maioria não tem equi-
pamentos adequados, ou seja, im-
provisam com algum objeto da casa, 
e por isso é ainda mais importante o 
acompanhamento do profissional de 
educação física, pois irá orientar como 
utilizar de forma correta cada objeto, 
evitando assim possíveis riscos a saú-
de do praticante,” concluiu Caroline.
Qualquer pessoa que identificar al-
guém prescrevendo alguma ativida-
de sem ter formação pode denun-
ciar. Basta acessar o site do CREF20 e 
efetuar uma denúncia preenchendo 

o formulário com o máximo de in-
formações possíveis sobre o caso. 
Não se preocupem, o nome do de-
nunciante é mantido em sigilo. Após 
a denúncia feita você poderá acom-
panhar averiguação no mesmo local 
com o número de protocolo gerado 
pelo sistema. (www.cref20.org.br 
e aplicativo para android CREF20).

Profissionais de educação 
física, proprietários de aca-
demia e professores de luta 
se uniram nesta terça-feira, 

18, para um novo ato. A categoria 
foi até o Palácio dos Despachos para 
cobrar o retorno das atividades e 
a criação de uma linha de crédito 
para aqueles que foram prejudica-
dos com a pandemia da Covid-19.
Pressidente do CREF20 participa de 
várias monifestações durante o  pe-
ríodo de quarentena solicitando ao  
governo que analisasse os protoo-
los de segurnças e liberasse as aber-
tura das academias o quando antes.

- Click nas imagens e assista 
aos vídeos das manifestações.

https://www.youtube.com/watch?v=_xelAfQkFo8
https://www.instagram.com/p/CECwRQnB3fo/
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O Conselho Regional de 
Educação Física da 20ª Re-
gião – CREF20/SE, Autar-
quia Federal constituída 

na forma da Lei nº 9.696/98, vem 
apresentar NOTA DE REPÚDIO, ao 
Decreto n.º. 40615/20 e, em espe-
cial à Resolução n.º. 05/2020, de 13 
de agosto de 2020, divulgada pelo 
Governo do Estado de Sergipe.
Com base na medicina e na ci-
ência, o Ministério da Saúde, 
desde 1997, através da Porta-
ria nº 218/1997, reconhece o 
Profissional de Educação Física 
como PROFISSIONAL DE SAÚDE.
Digno ressaltar que o Ministério 
da Saúde através da Portaria nº 
639/2020, convocou e capacitou 
os Profissionais de Educação Fí-
sica, juntamente com médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, cirur-
giões dentistas etc., para as ações 
de enfrentamento do COVID-19.
De forma absolutamente contradi-
tória, sem base na saúde e na medi-
cina, o Governo do Estado de Sergi-
pe, ao lançar seu confuso plano de 
reabertura da economia, poster-
gou a abertura das academias, es-
túdios, espaços públicos e centros 
de treinamento para a última fase, 
inacreditavelmente, depois de ba-
res e restaurantes e salões de bele-
za, só para citar alguns exemplos, 
em claro desrespeito aos profissio-
nais de Educação Física e a estabe-
lecimentos que promovem a saúde.
Na Resolução n.º 05/2020, o Gover-
no do Estado conseguiu a façanha 
de relegar ao ostracismo toda a uma 
categoria que PROMOVE SAÚDE E 
BEM-ESTAR à população. Os mais 
de 4 mil Profissionais de Educação 
Física registrados no estado de Ser-
gipe, licenciados ou bacharéis, e 
mais de 600 estabelecimentos re-
gistrados estão sendo ignorados 
ao ponto de não poderem exercer 
sua atividade básica, qual seja, le-
var melhor qualidade de vida aos 
praticantes de atividades físicas.
Sem contar que, é cientificamen-
te comprovado e sumariamente 
ignorado pelo Governo do Estado 
de Sergipe, que a atividade física 
melhora a resposta imunológica 
do corpo, além de contribuir para 
o controle do IMC, fator de risco 
para o COVID-19. A atividade física 
orientada por Profissional de Edu-
cação Física registrado no CREF20/

SE, tem papel fundamental na pro-
moção da saúde física e mental e 
na recuperação dos pacientes do 
COVID-19, doença do trato respi-
ratório, cuja atividade física, bem 
orientada, tem papel fundamental 
no reestabelecimento do indivíduo.
Sem qualquer amparo na ciência, os 
Profissionais de Educação Física es-
tão sendo impedidos, pelo Gover-
no de Estado de Sergipe, de exercer 
seu ofício e de PROMOVER SAÚDE.
Ao que parece o Governo do Es-
tado de Sergipe quer promover 
o medo através da doença, proi-
bindo o Profissional de Educação 
Física de realizar seu ofício, difi-
cultando a recuperação dos in-
fectados, afinal nenhuma razão 
lógica ou científica recomenda o 
retorno de outras atividades sem 
vínculo com a promoção da saúde, 
e relegando a saúde promovida 
pelo exercício físico para o último 
momento, como se fosse uma ati-
vidade sem nenhuma relevância.
O CREF20/SE defende o funciona-
mento das academias, estúdios e 
centros de treinamento, nos mol-
des em que estão operando os 
outros equipamentos de saúde, 
como clínicas médicas, odontoló-
gicas, fisioterápicas, veterinárias, 
farmácias, óticas e etc., obviamen-
te adotando as medidas de pre-
venção recomendadas pela OMS, 
como o controle da quantidade 
de pessoas por metro quadrado, 
controle de acesso com medição 
da temperatura corporal, respeito 
ao espaçamento míni-
mo entre os alunos, 
higienização cons-
tante dos aparelhos, 
distribuição de álcool 
em gel, uso obriga-
tórios de EPIs, como 
máscaras e luvas.
Por essa razão, o 
CREF20/SE elabo-
rou manual técnico 
com procedimentos 
para reabertura de 
academias contendo 
recomendações cien-
tíficas para o funcio-
namento seguro das 
mesmas. Lamentavel-
mente esse material 
científico foi ignora-
do pelo Governo do 
Estado de Sergipe, o 

qual preferiu a reabertura de centro 
comercial em detrimento dos esta-
belecimentos que proporcionam a 
melhora na saúde física e mental.
A Resolução n. 05/2020 é um du-
ríssimo golpe na sociedade, que 
ficará desassistida da atividade 
física orientada, essencial na res-
posta imunológica, tão importan-
te para evitar a contaminação e 
causará ao Profissional de Educa-
ção Física o colapso da profissão, 
com milhares de desempregados. 
Prevaleceu o medo, a insensatez 
e a impossibilidade de o cida-
dão exercer seu livre arbítrio para 
realizar ou não atividade física.
Sem demérito as importantes ati-
vidades de bares e salões de be-
leza, não encontramos na ciência 
e na medicina qualquer respaldo 
para que essas atividades, sem 
vínculo com a saúde, sejam rea-
bertas antes das academias e cen-
tros de treinamento, demonstran-
do assim parâmetros políticos e 
não científicos na construção do 
plano de retomada da economia.
Continuaremos fortes lutando 
por saúde e bem-estar da so-
ciedade e de todos os Profis-
sionais de Educação Física, em 
que pese as decisões descabi-
das dos nossos governantes.

 Aracaju, 14 de agosto de 2020.

GILSON DORIA LEITE FILHO
Presidente do CREF20/SE

nota de repúdio
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Conselho retorna suas atividades presenciais 
por agendamento

O Conselho Regional de 
Educação Física da 20º 
Região Sergipe, CREF20,  
desde o último dia 25 

de agosto retomou suas atividades 
presenciais na sede do Conselho, 
mas apenas por  atendimento agen-
dado e no horário das 9h às 15h, de 
segunda a sexta. E vem seguindo 
todos os protocolos de seguran-
ça e higiene recomendados pelo 
Ministério da Saúde para esse mo-
mento de retoma das atividades e 
evitar a propagação do coronavírus.
Foram comprados equipamentos 
de proteção individual – EPIs, para 

todos os funcionários, foram instala-
dos depositos de álcool espalhados 
pelos corredores, assim como um 
totem de álcool em gel na entrada, 
além de uma proteção para sala de 
atendimento, agendamento de ho-
rário para manter o distanciamento 
e evitar aglomerações, uma pistola 
para medir a temperatura de todos 
que chegam para ser atendidos, re-
duziu o número de cadeiras e  au-
mentou o distanciamento entre elas.
“Todos esses cuidados é essencial 
nesse momento de retoma, sabe-
mos que os números de casos de 
coronavírus foram reduzidos, mas 

que ainda requer cuidados. Assim, 
procuramos dar a maior seguran-
ça possível para nosso funcioná-
rios, e também para quem vem 
ao conselho. Aos poucos vamos 
retomando nossa rotina normal, 
nessa nova realidade que o mun-
do está vivendo”, destacou Gilson 
Dória, presidente do CREF20/SE.

Agendamento somente 
por telefone: 

079 99857-0444  

Seguindo todos os protocolos de segurança e higiene recomendados pelo Ministério da Saúde
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NOTA DE ESCLARECIMENTO

Considerando os áudios 
e mensagens compar-
tilhados em grupos do 
WhatsApp, nos quais 

trazem informações equivocadas 
sobre a liberação das academias 
e espaços desportivos sob o ar-
gumento de que teria sido dito 
pelo Presidente do CREF20/SE 
que haverá reabertura, o Conse-
lho Regional de Educação Física 
da 20ª Região vem a público pres-
tar os devidos esclarecimentos.
Neste momento de pandemia, 
estamos passando por momen-
tos de incertezas e desinforma-
ções o tempo todo. Por conta 
disto, o CREF20/SE, o qual tem 
por base o princípio da trans-
parência, apresenta esta nota.
Frise-se que, para que as ativida-
des das academias e centros des-
portivos retornem, é necessária a 
redução da ocupação dos leitos 
das UTI´s, bem como a queda no 
número de vítimas do COVID-19, 
atrelado à aprovação do plano de 
biossegurança, no qual somente 
o Governo do Estado tem o po-
der de liberar ou não o funciona-
mento destes estabelecimentos 
no dia 28/08/2020, se cumpri-
da todas as etapas anteriores.
Assim, o CREF20/SE vem escla-
recer que, em nenhum momen-
to o Presidente desta Regional 
afirmou que no dia 28/08/2020 
todas as atividades irão retornar. 
Isso porque a liberação para re-
abertura só pode ser feita pelo 
Governador de Sergipe, se aten-
dido os requisitos elencados no 
Decreto Estadual nº 40.615/20.
Com o intuito de auxiliar de forma 
técnica, o CREF20 está se reunin-
do com Governo do Estado para 

organizar e padronizar dos pro-
tocolos de segurança mínimos 
para que as atividades na área 
de educação física retornem sem 
que ofereça risco à população.
Imperioso ressaltar que o CREF20/
SE está na luta pelos profissionais 
e academias desde o início da 
pandemia, realizando diversas 
ações junto ao Governo para que 
possamos retornar às atividades 
em menor tempo. Porém, como 
já dito, somente o Governo do 
Estado de Sergipe tem o poder 
para determinar a reabertura das 
academias e centros desportivos.
Dessa forma, o CREF20/SE, em-
bora compreenda que a reaber-
tura das academias e de centros 
desportivos é anseio de grande 
parte da população, esclarece 
que o presidente desta Regio-

nal não passou tal informação 
equivocada a ninguém por qual-
quer meio de comunicação que 
seja, bem como não tem poder 
para determinar a reabertura 
das academias e centros des-
portivos durante a pandemia 
causada pelo COVID-19, dei-
xando claro que esta mensa-
gem ou áudio compartilhado 
não passa de uma “Fake News”.
Aracaju, 20 de agosto de 2020.

Atenciosamente,

GILSON DORIA LEITE FILHO
Presidente do CREF20/SE

CREF nº 000011/G-SE
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LIVES DURANTE A QUARENTENA

Em tempos de pndemia e isolamento social, é muito importan-
te procurar fazer algum exercício físico, mas o mais importante é 
que esses exercícios físicos sejam orientados por um profissional 

e Educação Física.
Pensando nisso o CREF20 convidou o professor Dr. Marzo Grigo-

letto,
Cref n 006427 - G/RS, para transmitir uma live com o tema: TREINO 
EM CASA. COMO FAZER COM SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E FUNCIO-

NALIDADE. 
Essa live foi transmitida no dia 15 de abril, às 19h.

O presidente do Conselho Regional de Educação Física da 20 Re-
gião Sergipe, CREF20/SE, preocupado com os profissionais e donos 
de acdemias durante a pandemia, sempre buscou medidas para 
tentar minimizar os impactos que o fechamento das academias 

causaram para categoria.
Assim, criou alguns protocolos que foram envaidos ao Governo 
deo Estado e prefeituras, com intuito de mostrar que a prática de 
atividade física em academias seguindo todos os protocos de se-

gunraça e higiene é seguro.
Tema da live: Ações e protocolos de segurança e higiene para rea-

bertura das academias.

Gilson Dória, presidente do Conselho Regional de Educação Físi-
ca da 20 Região Sergipe, CREF20/SE, devido ao grande número de 
mensagens envaidos ao Conselho sobre processo de reabertura 
de academias, resolveu fazer outra live para esclarecer todas as dú-
vidas e mostrar o que está sendo feito pelo Cref20 com intuito de 
converser o Governo do Estado a liberar a reabertura das acade-

mias, seguindo todos os protocolos de segurança.
Contou a participação do representante de academias da capital 

e do 
Tema da live: Esclarecimento sobre a reabertura das academias.

O Conselho preocupado com a segurança e higiene no processo 
de retomada, convidou um infectologista, Dr. Thiago Silva Mendes, 
chefe da Unidade de Doenças Respiratórias Agudas do Hospital 
Universitário de Lagarto, médico infectologista da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar do Hospital de Urgência de Sergi-

pe.
A live foi mediada pelo presidente do CREF20/SE, Gilson Dória.

 
Tema da live: Retomada do segmento da atividade física de mane

ira segura.

https://www.instagram.com/p/CDTyyNtBnoV/
https://www.instagram.com/p/CDjQpe0Bv9q/
https://www.instagram.com/p/CEVPJ5Bj9b9/
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Já é possível através do site do CREF20 atualiza-
ção cadastral do profissional de EF

CREF20 consegue linha de crédito junto ao Banese 
para profissionais de EF e Donos de Academias

O CREF20 pensan-
do sempre am 
facilitar a vida 
dos profissio-
nais e donos de 

academias que precisam resol-
ver alguma coisa no Conselho, 
busca sempre dar maior ce-
leridadde no seu atendimen-
to e procura sempre a melhor 

maneira de antender a todos.
Assim, pensando nisso agora já 
é possível a atualização cadas-
tral de pessoas físicas registra-
das no Cref20 através do site.
No site basta ir em SEU BO-
LETO e realizar um cadas-
tro com o e-mail que está 
no seu registro no Conselho.
Você pode atualizar seus conta-

tos, acessar o boleto da anuida-
de 2020 ou imprimir a certidão.
Atenção: Caso seu e-mail não 
esteja atualizado entrar em con-
tato com o Conselho e atualizar.
Telefone: 079 9 9857- 0444 ou 
079 3214 - 6184.
Clique e assista o vídeo explica-
tivo o passo a passo.

O Conselho Regional de Educa-
ção Física da 20ª Região Sergi-
pe, CREF20/SE, através do seu 
presidente, Gilson Dória, Cref 
nº 000011 – G/SE, desde o iní-
cio da pandemia vinha buscan-
do meios de tentar diminuir os 
prejuízos econômicos causados 
pelo fechamento das acade-
mias como forma de combate a 
propagação do vírus. Uma das 
medidas foi conseguir junto ao 
banco do Estado de Sergipe, Ba-
nese, uma linha de crédito espe-
cial, com prazos e juros menores 
tanto para donos de academias 
quanto para profissionais de 
Educação Física.
De acordo com o presidente do 

Cref20, após algumas reuniões 
o Banese chegou a uma pro-
posta e enviou para o CREF20, 
sendo o Conselho o responsável 
por divulgar e cadastrar os pro-
fissionais e os donos de acade-
mias interessados, até dia 15 de 
outubro, e enviar essa lista com 
e-mail e telefone desses conta-
tos para o Banese, o qual irá fa-
zer o contato e adesão de cada 
um.
“Sei que precisamos de muito 
mais para recuperar o que foi 
perdido com a pandemia, mas 
creio que aos poucos, com pe-
quenos incentivos vamos bus-
cando a retomada gradualmen-
te, e logo voltaremos ao novo 

normal. Creio que essa linha de 
crédito possa dar uma grande 
ajuda para os profissionais e 
donos de academias, com juros 
menores e um prazo para come-
çar a pagar,” destacou Gilson.

https://www.instagram.com/p/CFkvz6VB4w_/
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1 º de Setembro 
Dia do Profissional de Educação Física

Devido a pandemia causada pelo coronavírus o CREF20 não pode comemorar o dia do profissio-
nal como faz todos os anos, com eventos, assim, a comemoração se limitou as propagan-
das em outdoor, busdoor, TV, rádio e redes sociais, mostrando a importância do Profissio-
nal de Educação Física para saúde das pessoas. E que são essenciais sim nesse processo 

de retoamda da economia.

https://www.youtube.com/watch?v=uUeNvQG3djo
https://www.youtube.com/watch?v=cc4XSX1nHcE
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CREF20 prorroga desconto da anuidade 2020 de
35% até 30 de dezembro

Matéria exibida na TV, no canal SBT, mostra a 
importância da prátia de ativfidade física no 

combate ao COVID19

O CREF20 sensível a atu-
al situação vivida pelo 
mundo, crise econo-
mica em vários seto-

res da sociedade, inclusive para 
os donos de academias e profis-
sionais de Educação Física, que 
sofreram bastante durante esse 
mais de cinco meses de acade-
mais fechadas,tomou novamen-
te a medida de prorrogação do 
pagamento da unidade com o 
desconto de 35%, o segundo 
desconto oferecido pelo Conse-
lho, referente para os pagamen-
tos feitos no mês de março.
Assim, esse ano foi oferecido o 
desconto de 48% para os paga-

mentos feitos em janeiro e feve-
reiro, 35% para os pagamentos 
em março, que foi prorrogado 
até setembro, e agora foi até 30 
de dezembro, e o de 25 % que 
tava progamado para o paga-
mento feitos em abril foi exclu-
ído.
Assim, os donos de academias e 
profissionais de Educação Física 
poderão pagar a sua anuidade 
com o desconto de 35% até o 
dia 30 de dezembro de 2020.
“Essa é apenas mais uma medida 
importante tomada pelo Cref20 
para tentar ajudar a categoria, 
dentro da nossa competência, 
e estamos estudando outras 

medidas que possa contribuir 
de alguma forma para todos os 
registrados no Conselho”, con-
cluiu Gilson Dória, presidente 
do Cref20.

https://www.instagram.com/p/CENb7xwBg40/
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CLIQUE NAS IMAGENS E VEJAM OS OS PROTOCOLOS APROVADOS 
PARA REABERTURA DAS ACADEMIAS E ATIVIDADES FÍSICAS

https://pt.calameo.com/read/00561013765ef52a655c4
https://pt.calameo.com/read/005610137f2ce70e7ba38

