
https://www.youtube.com/watch?v=pbOgd2k3jdc


2

CREF20/SE 

SERGIPE - ABRIL - 2022

Palavra do Presidente

Editoração, diagramação e fotos: Aécio Souza
Jornalista Responsável: Aécio Souza - DRT - 1511/SE 

Artes e Banners: Paixão Artes / Apenas para divulgação e distribuição em pdf online ou via e-mail/redes sociais

EXPEDIENTE:

Caroline Martins 
(Ag. de Orient. e Fiscalização)

Sandra Rose
(Ag. de Orient. e Fiscalização 

Andrelly Caroline 
(Assessora Administrativa) 

Luiz Augusto dos Santos 
(Assistente Administrativo) 

Emanuelle Priscila Roque Vieira 
(Assistente Administrativo) 

 Lucas Chagas  
(Assessor de Controle de Desempenho 

e Finanças)
Odaísa Sandes 

(Assessora Técnica da Fiscalização) 

Telefone: (79) 3214-6184 - Segunda a 
sexta: das 9:00hrs às 15:00hrs

Gilson Dória 
(Presidente) 

Darinalva Barcelar 
(Coordenadora) 

Marcos A. Ribeiro Rita 
(Assessor Jurídico)

Diego Vidal 
(Sup. de Orient. e Fiscalização)  

Aécio Souza 
(Assessor de Comunicação)  

Gilson Dória

Clique na capa do 
boletim e leia a 

última edição do 
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Nós que fazemos par-
te do CREF20 sempre 
desejamos ampliar 
nossa visibilidade, ex-

pandir nossa atuação de for-
ma que a população sergipana 
compreenda, reconheça e tam-

bém valorize nosso trabalho e 
também os trabalhos dos pro-
fissionais de educação física.
Mais do que nunca, queremos 
fortalecer a união da classe, valo-
rizar nossa profissão, conquistar 
mais espaço dentro e fora das ins-
tituições, demonstrar para toda 
a sociedade a importância de a 
atividade física ser orientada por 
profissionais devidamente habi-
litados e os benefícios propor-
cionados com nossos trabalhos.
Assim, estamos sempre buscan-
do melhorar, desde o atendimen-
to, comunicação até a fiscaliza-
ção, para que possamos oferecer 
e desempenhar nosso papel com 

qualidade e transparência, pa-
râmetros que vem nos guiando 
desde que no tornamos CREF20.
Assim, nesse mês de abril inten-
sificamos a fiscalização nas es-
colas, pois após quase dois anos 
sem aulas presenciais na rede 
pública foram retomadas, assim 
como em academias, e ainda, 
infelizmente, continuamos fla-
grando e autuando aquelas pes-
soas e academias que insistem 
e atuarem de forma irregular.

Um grande abraço em todos!

Cref n º 000011/G-SE

https://pt.calameo.com/books/005610137f76a07408cb1
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2Fdb694ebb809a947c1712d0e867cfed44_618eb271b39b6.pdf&clen=5483288&chunk=true
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Fiscalização é intensificada nas praias e 
bairros de Aracaju

Fiscais do Conselho Re-
gional de Educação Físi-
ca da 20ª Região Sergipe, 
CREF20/SE, realizaram 

nos dias 2 e 3 de abril, uma ação nas 
praias e academias em alguns bair-
ros de Aracaju, com o objetivo de 
intensificar ações de orientação e fis-
calização, na qual culminou na visita 
em doze estabelecimentos e 31 pes-
soas fiscalizadas, sendo uma acade-
mia multada por permitir um exer-
cício ilegal em seu estabelecimento, 
e um exercício ilegal dando aula de 
futevôlei.
Ação faz parte do cronograma de 
atuações da fiscalização do CREF20, 
e as praias vem tendo uma atenção 
maior nesse momento devido ao 
grande número de eventos de corri-
das no Estado que contribuiu para o 
aumento de grupos de corridas.
O resultado foi a visita em 12 aca-

demias, a fiscalização de 31 pessoas, 
apenas uma foi flagrado por exercí-
cio ilegal, além de cinco estagiários 
consultados, quatro estavam sem 
contrato de estágio. “Observamos 
que hoje os profissionais estão per-
cebendo cada vez mais a importân-
cia do registro e do Conselho, e estão 
procurando se regularizar. Já os es-
tagiários sem o contrato de estágio, 
tem um prazo de 15 dias para que 
providenciem e enviar o contrato 
para o Conselho, caso contrário os 
processos serão encaminhados para 
o Ministério Público do Trabalho, 
e a academia poderá ser multada,” 
informou Caroline Martins, agen-
te de orientação e fiscalização do 
CREF20/SE.
Ainda de acordo com a agente, uma 

academia foi multada por permitir 
exercício ilegal em seu estabeleci-
mento. “Nós fiscalizamos também 
as redes sociais, através de fotos e 
vídeos foi possível constatar atuação 
de uma pessoa sem formação dentro 
dessa academia, assim, o indivíduo é 
autuado por exercício ilegal e a aca-
demia multada por permitir que ele 
agisse dentro de suas instalações”, 
destacou Caroline Martins.
Segundo a agente Sandra Rose, foi 
flagrado também uma pessoa dando 
aula de futevôlei, a mesma foi autu-
ada e dado o prazo para apresentar 
defesa. “Segunda ela, é formada, está 
apenas esperando a colação de grau, 
foi feito o auto de infração e dado o 
prazo de 15 dias para ela apresentar 
defesa,” informou Sandra.

http://www.cref20.org.br/
https://www.cref20.org.br/noticia/178/fiscalizacao_e_intensificada_nas_praias_e_bairros_de_aracaju
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Campanha Abril Verde: Mês de combate ao 
sedentarismo

Doença que causa 
muitas outras, 
o sedentarismo 
aumentou du-

rante a pandemia. De acor-
do com Projeto ConVid, da 
Fiocruz, 62% dos brasilei-
ros deixaram de fazer qual-
quer tipo de exercício desde 
a chegada da Covid-19. O 
assunto é urgente. Segundo 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a inatividade 
física, o tabagismo, o consu-
mo excessivo de álcool e uma 
dieta inadequada são os res-
ponsáveis pela maioria das 
mortes por Doenças Crô-
nicas não Transmissíveis, 
mesmo que indiretamente. 
Para combater esse pro-
blema de saúde pública, o 
CONFEF lança, este ano, a 
Campanha Abril Verde: Mês 
de Combate ao Sedentaris-
mo. Tendo como mascote 
o bicho preguiça, a iniciati-
va adota um tom bem-hu-
morado, para trazer à tona 
um tema tão desconfortável 
quanto necessário. A men-
sagem é divertida, mas dá o 
recado: “Até o bicho pregui-
ça vai se exercitar. E você? ” 
A estratégia, de acordo com 
o Presidente do Conselho, 
Claudio Boschi, é mostrar 
à sociedade que ficar para-
do não é normal. “A inati-

vidade física traz diversos 
prejuízos à saúde humana 
e combatê-la é papel de to-
dos. Por meio da campanha, 
o CONFEF pretende divul-
gar amplamente os prejuí-
zos causados pelo sedenta-
rismo e, consequentemente, 
reforçar a importância da 
atividade física para manu-
tenção da saúde”, explica. 
No mundo, 4 a 5 milhões de 
mortes por ano poderiam 
ser evitadas se a população 
fosse mais fisicamente ati-
va, de acordo com a OMS.  
Na população global, 27,5% 
dos adultos são sedentá-
rios. Entre os jovens, a si-
tuação é ainda mais grave: 

81% dos adolescentes não 
atendem às recomenda-
ções para atividade física. 
Os altos índices não deixam 
dúvida: o problema é urgen-
te. “Sabe-se notadamente 
que o exercício físico regu-
lar e orientado por Profis-
sional de Educação Física é 
capaz de prevenir diversas 
doenças, além de promover 
ao indivíduo bem-estar físi-
co e mental. Mais que isso, 
levar uma vida ativa reduz 
custos com internações e 
medicamentos a longo pra-
zo”, indica Claudio Boschi.
Para quem pensa que se exer-
citar requer um alto investi-
mento, a realidade demons-

https://www.cref20.org.br/noticia/170/educacao_fisica_passara_a_ser_diretriz_escolar_aprova_comissao_fonte_agencia_senado
https://www.cref20.org.br/noticia/184/campanha_abril_verde_mes_de_combate_ao_sedentarismo
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tra o contrário. O exercício 
físico regular representa 
uma economia, não só in-
dividual, mas também pú-
blica. Isto porque inativida-
de física causa gastos de até 
R$300 milhões ao SUS, so-
mente com internações, de 
acordo com estudo recente 
realizado pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF). 
Por si só, o sedentarismo é 
uma doença, com CID 10 
Z72. 3. O remédio? Não há 
outro: atividade física. Se 
praticada de maneira regu-
lar e sob orientação profis-
sional, é um fator chave de 
proteção para prevenção 
e o controle das doenças 
não transmissíveis (DNTs), 
como as doenças cardiovas-
culares, diabetes tipo 2 e vá-
rios tipos de cânceres. Além 
de beneficiar a saúde mental, 
incluindo prevenção do de-
clínio cognitivo e sintomas 
de depressão e ansiedade.
Tudo isso e muito mais 
pode ser evitado, caso o in-
divíduo inclua em sua ro-
tina um hábito simples: a 
OMS recomenda pelo me-
nos 150 a 300 minutos de 
atividade física de modera-
da intensidade por semana 
(ou atividade física vigorosa 
equivalente) para todos os 
adultos, e uma média de 60 
minutos de atividade física 
aeróbica moderada por dia 
para crianças e adolescentes. 
Viu? Não é preciso muito 
para sair do sedentarismo. 

Mais do que isso: não dá 
mais para permanecer ina-
tivo. Ajude a divulgar essa 
ideia: acesse nossas mídias 
sociais, compartilhe publi-
cações e fale sobre o assun-
to. Calce os tênis e busque 
um Profissional de Edu-
cação Física, porque ficar 
parado não é uma opção.
Acesse o site da campa-
nha: www.abrilverde.come-
ducação física nessa lista.
O texto original também 
previa que o governo crias-
se programas especiais 
para qualificar esses pro-
fessores. Porém, o relator 
retirou do projeto a obri-
gação, por entendê-la in-
constitucional, já que criava 
despesa, por projeto de lei 
parlamentar, para os go-
vernos federal e estaduais.
Pelo projeto, quadras, pis-
cinas e outros equipamen-
tos desportivos pagos com 
dinheiro público terão que 
oferecer atividades edu-
cacionais, com prioridade 
para alunos que estudem 
em escolas que não ofe-
recem tal estrutura. Além 
disso, passam a ser consi-
deradas despesas para o 
desenvolvimento do ensino 
comprar, construir ou man-
ter instalações ou equipa-
mentos para a prática de es-
portes em escolas públicas.

Bullying

O texto ainda amplia as me-

didas de combate a todas as 
formas violência nas esco-
las, incluindo a obrigação de 
as instituições promoverem 
atividades para prevenir 
agressões sexuais e intimi-
dação sistemática (bullying).
Outra novidade é que, para 
melhorar as condições de 
aprendizagem dos alu-
nos, a proposta prevê que 
haja sempre um interva-
lo de, no mínimo, 15 mi-
nutos entre a aula de edu-
cação física e a seguinte.

Políticas públicas

Izalci acatou também uma 
emenda do senador Car-
los Portinho (PL-RJ) que 
propõe o acréscimo de 
um parágrafo à LDB, pre-
vendo que a programação 
de equipamento custeado 
com recurso público leve 
em consideração as políti-
cas públicas de esporte do 
ente da Federação (União, 
estado ou município) 
que destinou os recursos.
A intenção é nortear os res-
ponsáveis pela programação 
das atividades de desporto 
educacional, utilizando-se 
da experiência de órgãos 
governamentais na formu-
lação de políticas públicas.
Projeto de Lei n] 3467 de 2019
Agência Senado (Reprodu-
ção autorizada mediante 
citação da Agência Senado)

Fonte: Agência Senado

http://www.cref20.org.br/
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CREF20 realiza ação conjunta com a Polícia 
Militar e interdita duas academias no inte-

reior do Estado

Fiscais do Conselho Re-
gional de Educação Físi-
ca da 20ª Região Sergipe, 
CREF20/SE, realizaram 

nesta segunda-feira, 18, ação de 
fiscalização conjunta com a Polícia 
Militar nas cidades de São Domin-
gos e Campo do Brito, onde foram 
feitas visitas em onze academias, 
que resultou na interdição de dois 
estabelecimentos sem registro e 15 
pessoas fiscalizadas.
Das onze academias visitadas, duas 
foram interditadas por não pos-
suírem registro junto ao conselho, 
uma em cada município. Ainda se-
gundo a agente de orientação e fis-
calização, Caroline Martins, dos 15 
profissionais consultados, apenas 
um profissional foi multado por 
desvio de atuação, e uma escola foi 
visitada, onde todos os professores 
estão regulares.
“Os proprietários dos estabeleci-

mentos que foram interditados por 
falta de registro, poderão regulari-
zar sua situação junto ao Conselho, 
e só após da entrada no registro, 
poderá retirar o lacre de interdição 
e voltar a funcionar. Caso retire o 
lacre sem autorização, o dono irá 
responder pelo crime de inutiliza-
ção de sinal, e também por desobe-
decer a ordem legal de funcionário 
público, todos artigos do código 
penal.” Ressaltou a agente.
De acordo com o supervisor 
de orientação e fiscalização do 
CREF20, Diego Vidal, essas ações 
conjuntas sempre fizeram parte do 
cronograma de operações do Con-
selho, que além da Polícia Militar, 
também age em conjunto com a 
Polícia Civil, Vigilância Sanitária 
e Procon. “Essas ações têm por fi-
nalidade intensificar o combate ao 
exercício ilegal da profissão, dando 
maior segurança para os pratican-

tes de atividades físicas. Alertamos 
para que as pessoas e até mesmo os 
donos de academias e profissionais 
de educação física denunciem caso 
presenciem alguma situação irre-
gular.” Informou.
Houve também visita a uma es-
cola Estadual em São Domingos, 
onde foi verificado a situação dos 
professores de educação física. “Os 
professores da escola foram con-
sultados e todos estão registrados 
e regular junto ao Conselho,” infor-
mou Sandra Rose, agente de orien-
tação e fiscalização do CREF20.
Para realizar uma denúncia bas-
ta acessar o site WWW.CREF20.
ORG.BR e ir em denúncia e pre-
encher o formulário com o máxi-
mo possível de informações sobre 
o caso narrado, pode anexar fotos, 
vídeos, a identidade do denuncian-
te é mantida em sigilo.

https://www.cref20.org.br/noticia/127/vigilancia_sanitaria_estadual_aprova_protocolo_de_biosseguranca_criado_pelo_cref20_para_liberacao_gradual_do_uso_de_banheiros_e_vestiarios_em_academias
https://www.cref20.org.br/noticia/182/cref2o_realiza_acao_conjunta_com_a_policia_militar_e_interdita_duas_academias_no_interior_do_estado
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Fiscais do CREF20 intensificam fiscalização 
em escolas

O Conselho Re-
gional de Edu-
cação Física da 
20ª Região Ser-
gipe, CREF20/

SE, através do seu setor de 
orientação e fiscalização, 
DEOFIS, tem por função 
orientar e fiscalizar o exer-
cício profissional, além de 
defender os interesses da 
sociedade em relação aos 
serviços prestados pelo Pro-
fissional de educação física. 
Assim, com a volta às aulas 
presenciais na rede públi-
ca de ensino, intensificou 
as fiscalizações nas escolas.
Nesta quinta-feira, 31, fo-
ram realizadas visitas em 
três escolas de Aracaju, 
onde dos oito profissionais 
consultados, foi constatado 
que todos estão regulares 
e registrados no Conselho.
“As fiscalizações em esco-
las já estavam sendo reali-
zadas na rede particular e 
com a volta das aulas pre-
senciais nas escolas públi-
cas, intensificamos as fis-
calizações e essa ação irá 
ser feita em escolas de toda 

rede de ensino de Sergipe,” 
informou Caroline Mar-
tins, agente de orientação 
e fiscalização do CREF20.
A fiscalização e orientação 
do exercício profissional é 
considerada uma impor-
tante missão do CREF20 
para a valorização do pro-
fissional de Educação Física 
perante a sociedade, garan-
tindo os benefícios à saú-
de pública e cumprimento 
da legislação profissional.
Segundo agente Sandra 
Rose, a tendência é que en-
contre cada vez menos pro-
fissionais sem registro em 
escolas, devido ao trabalho 
que o CREF20 realiza, de 
sempre está acompanhan-
do todos os editais publica-
dos com vagas para profis-
sionais de Educação Física.
“Quando no edital não 
consta a obrigatorieda-
de do registro profissional 
junto ao sistema CONFEF/
CREF, é enviado um ofício 
solicitando a retificação 
do edital para que conste 
que somente os profissio-
nais devidamente regis-

trados possam assumir o 
cargo.” Ressaltou Sandra.
A lei 9.696/98 dispões que 
o exercício da atividade 
de Educação Física e a de-
signação de Profissional 
de Educação Física é prer-
rogativa dos profissionais 
regulamente inscritos no 
Conselho Federal e regis-
trados nos Conselho Re-
gionais de Educação Física.
Somente os profissionais 
formados em licenciatu-
ra e que estejam registra-
dos no Conselho pode-
rão dar aulas em escolas.
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Profissionais de EF têm prioridade na 
vacinação contra influenza

Os profissionais de Edu-
cação Física são reco-
nhecidos por portaria 
como profissionais 

de saúde, com base na Resolução 
nº 218, de 6 de março de 1997, do 
Conselho Nacional de Saúde, e es-
tão incluídos em um dos grupos 
prioritários da campanha nacional 
de vacinação contra influenza. Para 
receber a imunização, quem não for 
vacinado em seu local de trabalho 
poderá procurar uma unidade bá-
sica de saúde e apresentar a cédula 
de identidade profissional do Con-
selho Regional de Educação Física 
da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE.
A vacina protege contra os vírus 
H1N1, H3N2 e influenza B (caso 
mais agudo da doença). Os pro-
fissionais de educação física estão 

inseridos no grupo de profissio-
nais da saúde, que também inclui 
profissionais ou técnicos das áreas 
de medicina, odontologia, enfer-
magem, serviço social, farmácia, 
fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiologia, biologia, nutrição 
e veterinária.
Gilson Dória, presidente do 
CREF20/SE, destaca a importância 
dos profissionais de Educação Fí-
sica aderirem essa campanha, que 
além de contribuir para própria 
saúde, também irá propagar um 
direito adquirido e difundir a cam-
panha entre os profissionais. “Parte 
da população, e até mesmo alguns 
profissionais, não tem conheci-
mento de que os profissionais de 
educação física são reconhecidos 
por portaria como profissionais 

da saúde, com base na Resolução 
n° 218, de 6 de março de 1997, do 
Conselho Nacional da Saúde,” des-
tacou Gilson Dória.
Gilson Dória ainda reforça que ao 
se dirigir a um posto de saúde para 
se vacinar, o profissional, além de 
levar sua cédula de identidade, leve 
também a resolução, pois muitos 
profissionais de saúde desconhe-
cem, e caso algum posto se recu-
sem a dar a vacina, denúncia a Se-
cretaria Municipal ou Estadual de 
Saúde.
Além do mais, os profissionais de 
Educação Física foram reconhe-
cidos pela Classificação Brasileira 
de Ocupações (CBO), sob o códi-
go 2241-40, como “Profissional de 
educação física na saúde”. A nova 
descrição foi adicionada no sistema 
em 17 de fevereiro de 2020. Com 
ela, a categoria passa a ter maior 
reconhecimento dentro do Sistema 
Único de Saúde (SUS), podendo 
desenvolver suas atividades com a 
respectiva remuneração como as 
demais profissões da área da saúde.
Assim, o CREF20, recomenda que 
ao se dirigir aos postos de saúde, o 
profissional deve levar além de sua 
cédula de identidade profissional, 
uma cópia da resolução 218, para 
eventuais esclarecimentos.
Caso continuem recusando é 
orientado buscar a Secretária Mu-
nicipal ou Estadual da saúde e re-
latar o ocorrido. O CREF20/SE irá 
reforçar enviando ofícios aos ór-
gãos responsáveis.

http://www.cref20.org.br/
https://www.cref20.org.br/noticia/127/vigilancia_sanitaria_estadual_aprova_protocolo_de_biosseguranca_criado_pelo_cref20_para_liberacao_gradual_do_uso_de_banheiros_e_vestiarios_em_academias
https://www.cref20.org.br/noticia/17/profissionais_de_ef_tem_prioridade_na_vacinacao_contra_influenza
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Sete pessoas são flagradas por exercício 
ilegal da profissão no mês de abril

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

de representação, registro, orien-
tação e fiscalização dos profis-
sionais de educação física, assim 
como das pessoas jurídicas que 
prestam serviços das áreas de 
atividades físicas, desportivas e 
similares, através do seu setor de 
orientação e fiscalização, DEO-
FIS, trabalha diariamente para 
garantir que somente pessoas 
e estabelecimentos registrados 
estejam atuando, coibindo e pu-
nindo aqueles que insistem em, 
atuarem de forma irregular, e 
nesse mês de abriu flagrou sete 
pessoas por exercício ilegal da 
profissão e duas academias in-
terditadas.
No total somente no nesse mês 
de abril foram realizadas visitas 
em 15 municípios sergipanos, 
que resultou em 152 locais visi-
tados, sendo 23 escolas, 31 ou-
tros tipos de espaços, os quais 
são usados para prática de algu-
ma atividade física, e duas aca-
demias interditadas, por falta 
de registro junto ao Conselho. 
Também foram fiscalizadas 270 
pessoas, das quais setes foram 
autuadas por exercício ilegal da 
profissão e seis flagrados por 
desvio de atuação / provisão. 
Além de 33 estagiários consulta-
dos, dos quais 17 estavam irre-

gulares.
Segundo a agente de orientação 
e fiscalização do CREF20, as aca-
demias foram interditadas por 
não possuírem registro junto ao 
Conselho, já as pessoas irregula-
res, é dado um prazo para fazer 
a defesa. “Foi interditada uma 
academia em São Domingos e 
outra em Campo do Brito, todas 
sem registro no Conselho. Elas 
só são reabertas após solicitar o 
registro no CREF20. Já as pesso-
as flagradas por exercício ilegal 
ou fraude em estágio foi dado 
um prazo para apresentar defesa 
que será analisar pelo setor jurí-

dico, caso indeferida, o processo 
será encaminhado para o Minis-
tério Público do Trabalho ou Se-
cretaria de Estado da Segurança 
Pública,” esclareceu a fiscal.
As cidades visitadas foram; São 
Cristóvão, Itaporanga, Nossa 
Senhora do Socorro, Campo do 
Brito, São Domingos, Macam-
bira, Propriá, Canhoba, Cedro 
de São João, Malhada dos Bois, 
Nossa Senhora de Lourdes, Ma-
ruim, Santo Amaro, Itabaiana e a 
capital Aracaju.

https://www.cref20.org.br/noticia/127/vigilancia_sanitaria_estadual_aprova_protocolo_de_biosseguranca_criado_pelo_cref20_para_liberacao_gradual_do_uso_de_banheiros_e_vestiarios_em_academias
https://www.cref20.org.br/noticia/17/profissionais_de_ef_tem_prioridade_na_vacinacao_contra_influenza
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Fiscais do CREF20 passam a utilizar 
tablets nas fiscalizações

Equipamentos foram adquiri-
dos ano passado e faz parte do 
programa de modernização e 
atualização que vem sendo im-
plantado desde o início de 2021

O Conselho Regional 
de Educação Físi-
ca da 20ª Região de 
Sergipe, CREF20/SE, 

visando desempenhar seu papel 
junto a sociedade de garantir que 
somente pessoas formadas e re-
gistradas no Conselho possam 
atuar, garantindo, assim, maior 
segurança na prática de exercícios 
físicos, dentro do programa de 
modernização do Conselho, ini-
ciado em 2021, adquiriu no ano 
passado tablets para auxiliar a fis-
calização no trabalho de campo, 
e após um período de adequação 
do sistema, treinos e testes, come-
çou a ser utilizados efetivamente.

Segundo Diego Vidal, supervisor 
de orientação e fiscalização do 
CREF20, o objetivo principal é de 
qualificar e informatizar cada vez 
mais o trabalho realizado pelos 
fiscais, dando mais agilidade no 
processo de visitas da fiscalização. 
“Com esse equipamento iremos 
dar mais celeridade no preen-
chimento dos autos, que além de 
economizar papel, também terá 
o ganho de tempo, até porque o 
fiscal não precisará mais passar o 
auto manualmente para o sistema 
quando retornar para a sede do 
conselho.” Explicou Diego Vidal.
O supervisor ainda destaca que a 
demora para começar efetivamente 
a usar em campo foi devido à ade-
quação do sistema e o treinamento 
de todos os fiscais. “O sistema pas-
sou por algumas configurações e 
atualizações, e a participação dos 
fiscais neste processo foi importan-
te no sentido de alinhar as necessi-
dades diárias dos trabalhos de cam-
po para as funções do sistema. No 
treinamento também foram feitas 
orientações quanto à sua melhor 

utilização,” destacou Diego Vidal.
De acordo com o presidente do 
CREF20, Gilson Dória, Cref nº 
000011 - G/SE,  com o uso dos 
tablets, haverá redução do uso de 
formulários em papel e a necessi-
dade de transcrever manual dos 
conteúdos dos termos para o sis-
tema quando os fiscais retorna-
rem das visitas. No momento da 
fiscalização, será possível também 
enviar a cópia do auto para o fis-
calizado por e-mail, sem ser pre-
ciso a impressão do documento.
“Com os tablets como ferramenta 
auxiliar nas fiscalizações o sistema 
é totalmente informatizado, dan-
do mais modernidade, mais segu-
rança e transparência às ações de 
fiscalização realizadas pelos nos-
sos fiscais”, destacou o presidente.

http://www.cref20.org.br/
https://www.cref20.org.br/noticia/127/vigilancia_sanitaria_estadual_aprova_protocolo_de_biosseguranca_criado_pelo_cref20_para_liberacao_gradual_do_uso_de_banheiros_e_vestiarios_em_academias
https://www.cref20.org.br/noticia/179/fiscais_do_cref20_passam_a_utilizar_tablets_nas_fiscalizacoes
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CREF20 realiza mais um Plantão Treino 
Seguro em mais uma academia da capital

Fiscais do Conselho Regio-
nal de Educação Física 
da 20ª Região Sergipe, 
CREF20/SE, realiza-

ram na última quarta-feira, 
20, a segunda ação Plantão 
Treino Seguro em mais uma 
academia da capital. Foram 
fiscalizados 43 profissionais 
em quase cinco horas de plan-
tão.
Durante o tempo do plantão,-
quase 5 horas, as fiscais do 
CREF20 consultaram a situ-
ação dos profissionais que ali 
estavam ou chegavam para 
dar aulas, dos quais dois fo-
ram flagrados por desvio de 
atuação, três com cédulas ven-
cidas e dois em débito com a 
anuidade do Conselho.
“A ideia dos plantões é que 

possamos passar mais tempo 
em um local para poder fis-
calizar um número maior de 
profissionais. Os locais são 
escolhidos devido ao grande 
fluxo de personais. E iremos 
continuar com esses plantões 

em todo o Estado, inclusive 
nos municípios do interior”, 
destacou Sandra Rose, agente 
de orientação e fiscalização do 
CREF20.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a prorrogação das datas de paga-
mentos com descontos da anuidade 2022 para Pessoa 
Física e Pessoa Jurídica nos seguintes termos:
I – o vencimento dos pagamentos previstos para o dia 
02/05/2022 será prorrogado até 30/09/2022, podendo 
ser pago em até 3 (três) parcelas iguais, mantendo-se 
os respectivos descontos de 25% previstos na RESO-
LUÇÃO CREF20/SE Nº 045/2021, devendo a primeira 
parcela ser paga dentro do mês em que o parcelamen-
to for solicitado e as outras parcelas serão obrigatoria-
mente nos dois meses subsequentes;
Pessoa Física – R$ 452,30 (quatrocentos e cinquenta e 
dois reais e trinta centavos).
Pessoa Jurídica – R$ 1.117,80 (hum mil, cento e dezes-
sete reais e oitenta centavos).

https://www.cref20.org.br/noticia/181/fiscais_do_cref20_flagram_22_pessoas_por_exercicio_ilegal_em_marco
https://www.cref20.org.br/noticia/183/cref20_realiza_segundo_plantao_treino_seguro_em_mais_uma_academia_da_capital
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DATAS IMPORTANTES E INFORMATIVOS

MAIS POSTAGENS NO INSTAGRAM DO CREF20
cLIQUE NAS IMAGENS PARA ASSITIR AO VÍDEO

AT E N D I M E N T O  C R E F 2 0
0 7 9  9  9 8 5 7 - 0 4 4 4

http://www.cref20.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=I7uXmSygRaY
https://www.instagram.com/p/CcjIJ3Cu1FJ/
https://www.instagram.com/p/CcqF_xRuRpi/
https://www.instagram.com/p/CcFzbiXO8WW/

