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CREF20/SE completa um ano em Sergipe

O

Conselho Regional de Educação Física 20ª Região Sergipe (CREF20)
é uma autarquia federal com regime de direito público, sem fins
lucrativos, com personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e
patrimonial, com sede, foro e abrangência no Estado de Sergipe, completou no último dia 2 de janeiro, um ano de independência, e com ele uma
certeza na melhoria do atendimento, orientação,
capacitação dos profissionais, valorização e intensificação nas fiscalizações em todo o Estado.
Com a criação da 20ª Região Sergipe, o Conselho reorganizou a estrutura administrativa, dividindo por
setores de atendimento, jurídico, assessoria de comunicação, fiscalização, coordenação e presidência, cada
um com suas atribuições definidas e interligados. Proporcionando um atendimento mais qualificado e célere aos profissionais os quais procuram o Conselho.
De acordo com o presidente do CREF20, professor
Gilson Dória, Cref nº 00011/G-SE, a principal preocupação e queixas dos profissionais quando Sergipe era ligado ao CREF13, Bahia, era a demora nas
confecções das carteiras, além de outros processos.
“Antes, aqui a gente só fazia o primeiro atendimento, todos os processos de emissão, análise, pagamento de multas, entre outros, eram enviados para
serem realizados em Salvador, sede do Conselho.
Com isso, demandava tempo, e as vezes o profissional estava necessitando de uma certa urgência
para resolução do seu problema,” destacou Gilson.
Além da celeridade do atendimento e uma maior
aproximação com os profissionais do Estado, o
CREF20 conta com toda uma estrutura, tudo isso
proporcionando um melhor rendimento e atendimento ao público e nas coberturas de denúncias e
com previsão de mudança para sede própria ainda no
primeiro semestre de 2018. “Nós agora completamos
um ano de CREF20 Sergipe, foi um ano de experiências, incertezas, mas que fechamos com bons resultados, inclusive com algo difícil de se imaginar para um
Conselho com menos de um ano, conseguimos recursos para aquisição da sede própria, que já está em
fase de licitação para realização de reforma e adequação, tudo isso pensando em melhor atender os profissionais que nos procuram,” ressaltou o presidente.
Gilson Dória finaliza enfatizando que o CREF20
é um órgão de representação, normatização, dis-

ciplina, defesa e fiscalização dos Profissionais de
Educação Física, bem como das Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços nas áreas de atividades físicas, desportivas e similares, em prol da
sociedade, atuando ainda como órgão consultivo.
“Garantir à sociedade o direito de ser atendida por
profissionais de Educação Física, eticamente comprometidos, nas áreas de atividades físicas e desportivas, fiscalizando e orientando o exercício profissional, agindo com excelência, justiça e ética,” finalizou.
FISCALIZAÇÃO
Em 2017 o setor de orientação e fiscalização cobriu todo o Estado de Sergipe, principalmente
dando prioridade as denúncias que foram feitas
ao Conselho. Segundo o supervisor de orientação e fiscalização do CREF20, Diego Vidal, além
das visitas diárias as academias, escolas e espaços
que proporcionam a prática de atividade física, os
fiscais dão prioridade as denúncias. “Mesmo contando com apenas dois fiscais, foi possível cobrir
todo o Estado, e realizamos pelo menos uma visita a cada estabelecimento. Sendo que, em alguns
casos, são feitas várias visitas num mesmo local,
também conseguimos além disso, cobrir 83% do
total de denúncias feitas em 2017,” destacou Diego.
Diego Vidal destaca que em 2017 foram feitas 1339
visitas a academias, escolas, condomínios e espaços
que oferecem a prática de atividades físicas, sendo
que desse total 15 foram interditadas por descumprir alguma norma exigida pela lei 9696/1998.
Também foram fiscalizados 1447 profissionais,
destes cerca de 5% foram flagrados por exercício ilegal da profissão, 181 em desvio de função.
Teve também 302 estagiários consultados, e aproximadamente 48% estavam em estágio irregular.
CAMPANHAS
Campanha de valorização da profissão na mídia* –
O Sistema CONFEF/CREFs realiza de campanhas
de valorização profissional na mídia. Seguindo
essa filosofia o CREF20/SE tem investido bastante
atenção nas mídias alternativa, buscando acompanhar as novidades do momento e informar tudo
que é realizado pelo Conselho aos profissionais.
Mas, sem esquecer das mídias tradicionais, como

rádios, jornais e TV. Inclusive, encaminhou uma
parceria com a TV Aperipê, para divulgar ações
de profissionais de Educação Física do Estado e da
campanha contra o uso indevido de anabolizantes.
JURÍDICO
Segurança jurídica e administrativa para o setor
– O trabalho de orientação, fiscalização e disciplina do setor propiciou mais segurança jurídica
e administrativa para empresários, profissionais e
estagiários. Ainda diminuiu a concorrência desleal
no setor, possibilitando os empresários investirem
mais na qualidade, espaço físico e equipamentos.
Somente nesse primeiro ano já foram encaminhados, via setor jurídico, cerca de 40 procedimentos ao Ministério Público Estadual. Também
foram realizados seis procedimentos de intervenção em processos seletivos municipais, concursos,
que não respeitavam o que exigi a Lei 9696/1998.
Foram feitas também nove defesas em processos
ajuizados contra o CREF20/SE, 23 ajuizamento de
ações contra academias sem registros no Conselho, além de elaboração de termos de Cooperação
Técnica com órgãos públicos, tais como a Vigilância Sanitária, convênios além de várias parcerias.
CURSOS
Um ponto chave e muito importante foram os ciclos
de cursos oferecidos pelo CREF20. Onde a procura
pelos profissionais foi bastante satisfatória. Em média, de agosto a dezembro, foram realizados três cursos por mês. Desde o de primeiros socorros, Cross
training, treinamento funcional para idosos, futsal,
entre outros. Enfim, um leque de cursos diversificados para capacitar cada vez mais os profissionais
e prepara-los para melhor atender a população.
“Durante todo o ano foram realizados diversos cursos, desde primeiros socorros, treinamento funcional, até o Cross Training, tanto na capital, como no
interior. Buscando atualizar e preparar os profissionais para melhor atender a população. Esses cursos
serão frequentes no decorrer de 2018, e buscaremos trazer os profissionais para junto do conselho,
mostrar que o somos parceiros,” destaca Gilson.

CREF20/SE

Gilson Dória

Palavra do Presidente

Cref n º 00011/G-SE

E

m nome do Conselho Regional de Educação Física 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, temos a honra de apresentar
este boletim do CREF que, a partir deste número, você receberá mensalmente por e-mail ou via redes sociais.
O
verbo
ACREDITAR
está
sempre
nos
impulsionando.
Nosso
objetivo é o crescimento e desenvolvimento da Educação Física e valorização dos profissionais.
Com determinação, muito trabalho e coragem, nesse curto espaço de um ano e três meses na presidência, crescemos vertiginosamente, dando um salto de qualidade em nosso processo de atendimento, fiscalização, comunicação e informação à comunidade dos Profissionais de Educação Física, sobre as ações do Conselho, fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido por cada um de nós que tem compromisso com a educação física.
A proposta é que cada Profissional tome conhecimento do que se passa em todo o Estado, das providências que estão sendo tomadas, das conquistas alcançadas, das Resoluções promulgadas e de
como o Conselho está zelando pelo seu espaço, pela qualidade do exercício profissional, pela segurança dos beneficiários, impedindo que oportunistas despreparados denigram a imagem de nossa profissão.
O primeiro passo está dado. Você, leitor, está sendo testemunha de mais um marco da ação de crescimento. Estamos comemorando mais uma vitória e continuaremos com nossa ação de estreitar, cada vez mais, o relacionamento com os colegas e a sociedade e fazer uma gestão cada vez mais transparente e responsável.
Assim, é com grande prazer e alegria que apresentamos o Boletim CREF20, edição número 01 para você.
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Operação fator60- CREF20/SE flagra exercício
ilegal da profissão em espaço público

O

Setor de Orientação e Fiscalização do
Conselho Regional de Educação Física 20ª Região, CREF20/SE, faz um
trabalho diário de visitas a academias,
espaços públicos, escolas, e locais os quais são utilizados para a prática de alguma atividade física. E
intensificando essas ações, já nesse início de ano,
em parceria com a Polícia Civil, foi deflagrada uma
operação com o foco no treinamento funcional.
Desde a última sexta-feira, 3, até essa segunda-feira, 5, foram realizadas 10 visitas, além da
capital Aracaju, em mais três cidades: São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Lagarto.
“Esses locais visitados foram estabelecidos após denúncias, e algumas dessas pessoas já foram notificadas antes, e
mesmo assim, continuaram irregulares, não procuraram se adequar,” destacou Diego Vidal, supervisor de orientação e fiscalização do CREF20/SE.
Ainda de acordo com Diego Vidal, nessas visitas,
houve um caso de exercício ilegal da profissão,
no Bairro Augusto Franco, na praça conhecida
como fim de linha. “Tivemos o apoio da Polícia
Civil, e o indivíduo foi conduzido até a delegacia
para lavrar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), o qual, se condenado poderá pegar
prisão simples ou multa,” informou Diego Vidal.

Segundo Caroline Martins, agente de orientação e fiscalização do CREF02/SE, o resultado
dessa operação foi; três academias sem registro,
quatro fraudes em estágio, além de um exercício ilegal da profissão. “Trabalho de fiscalização é diário, e buscamos sempre da prioridade as denúncias que são encaminhadas ao
Conselho pelo site, mas também fazemos visitas
diariamente, em todo o Estado,” finalizou Caroline.
Gilson Dória, presidente do CREF20/SE, CREF nº

CREF20/SE e Estácio firmam
parceria para realização de curso
pessoas por encontro,
com início previsto
para o dia 10 de março.

a manhã desta terça-feira, 20, o
presidente do Conselho Regional de Educação Física 20ª Região
– CREF20/SE, Gilson Dória, Cref
nº 00011/G-SE, recebeu na sede
do Conselho representantes da Faculdade Estácio
Fase, na pessoa do coordenador do curso de Educação Física, Marcelo Mota, para firmar parceria
entre as instituições, visando a realização de cursos.

Para o coordenador do
curso de Educação Física da faculdade, Marcelo
Mota, essa parceria irá
proporcionar aos profissionais
registrados
no Conselho oportunidades para se capacitarem para melhor
atender a população.
“Esse curso que iremos
realizar agora em março, proporcionará aos
participantes capacidade para realizarem atendimentos com relação a
ocorrências do tipo, parada respiratória, reanimação, enquanto desenvolvem suas atividades.
Assim, vinhemos ao Conselho para buscar parceria com intuito de promover esse treinamento e o
profissional consiga ao máximo minimizar alguma ocorrência que venha ocorrer durante a prática de alguma atividade física,” ressaltou Marcelo

A reunião teve como finalidade, além de firmar
parceria entro o CREF20/SE e a faculdade Estácio,
fechar o planejamento para realização do curso de
Capacitação dos Profissionais de Educação Física
em Primeira abordagem da Parada Cardiorrespiratória (PCR) e Reanimação Cardiopulmonar
(RCP), que será ministrado em cinco encontros,
sendo sempre aos sábados, com grupos de até 30

Gilson Dória, presidente do CREF20/SE, destaca a importância dessas parcerias entre as faculdades que oferecem o curso de Educação
Física no Estado e o Conselho como bastante
importante para os profissionais e estudantes,
pois além de aproximar o Conselho dos profissionais, ajuda na organização e realização dos
cursos que serão realizados pelo CREF20/SE.

N

00011/G-SE, destaca a importância do apoio das 1º
e 4º Delegacias Metropolitanas, nas pessoas dos delegados Everton Santos, Nalile Bispo e Karina Resende. “Nesse tipo de operação é fundamental que
a polícia se faça presente para auxiliar o trabalho
dos fiscais, contribuindo para retirar do mercado
pessoas que estão irregulares e que colocam a saúde das pessoas em risco, desvalorizando a ação do
profissional de Educação Física,” concluiu Gilson.

DENÚNCIE

P

ara efetuar uma denúncia, é necessário formalizá-la por escrito, através do
portal, www.cref20.org.br/denuncia
,informando os dados do denunciado
quando houver, dias e horários específicos de
atuação, local exato (rua/número/bairro/cidade) e a descrição detalhada da irregularidade,
para que seja programada fiscalização ao local e que sejam adotadas as medidas cabíveis.
Certifique-se
do
correto
preenchimento das informações, caso contrário, sua solicitação será desconsiderada.
O atendimento de denúncias pelo CREF20/
SE possui um prazo médio de 30 dias*, observando-se os critérios de urgência, territorialidade e anterioridade. Poderá haver prorrogação deste prazo devido às
condições peculiares de cada denúncia.
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Presidente do CREF20/SE assina escritura da
compra da casa para ser sede do Conselho

O

início da tarde desta terça-feira, 27, ficará marcado na Educação Física de Sergipe, pois
o presidente do Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20/SE, Gilson Dória,
juntamente com o Tesoureiro do Conselho,
Custódio Santana, assinaram a escritura da
compra da casa para ser a sede do CREF20/SE.
Com apenas um ano de independência, o
CREF20/SE, antes era ligado ao Estado da Bahia,
vem alcançando resultados positivos para pouco tempo de Conselho e tudo isso é reflexo do
trabalho realizado na gestão, tendo como presidente o professor Gilson Dória e o apoio dos
Conselheiros que de pronto aprovaram e deram
total suporte na luta para aquisição da sede.
Gilson Dória ressalta que a sede era um objetivo
traçado desde o primeiro dia de funcionamento
em Sergipe, pois irá proporcionar estruturalmente mais conforto e agilidade nas respostas para as
demandas que chegam diariamente ao Conselho.
A casa está localizado na Rua José Rolemberg,
nº 386, no Bairro Salgado Filho, em Aracaju.
“Com pouco mais de um ano como presidente,
sabíamos que a caminhada não seria fácil para
alcançarmos mais esse objetivo. Mas, com muito
trabalho, transparência e persistência, hoje esta-

mos marcando a história da Educação Física de
Sergipe. O início de um sonho que está sendo
construído. Que além de uma economia com
relação a situação atual, pois a sede é alugada,
dará maior celeridade do atendimento e uma
maior aproximação com os profissionais com
o CREF20/SE, que contará com toda uma estrutura, tudo isso proporcionando um melhor
rendimento e atendimento ao público e nas coberturas de denúncias,” destacou Gilson Dória.
De acordo com o presidente do CREF20/SE o
Conselho vem caminhando a passos longos,
mas sempre com responsabilidade e compromisso. “O primeiro foi se tornar um conselho
independente, o segundo melhorar o atendimento e uma maior celeridade no atendimento
e cobertura de denúncias. Agora estamos dando mais um passo, que é a compra da casa que
será a sede. Tudo isso pensando no bem maior,
que são os profissionais de Educação Física, pois
essa sede é para eles, será a casa dos profissionais, mas sem nos esquecermos do nosso papel
enquanto Conselho que é garantir à sociedade
o direito de ser atendida por profissionais de
Educação Física, eticamente comprometidos
nas áreas de atividades físicas e desportivas, fiscalizar e orientar o exercício profissional, agindo com excelência, justiça e ética,” finalizou.

CREF20/SE
apresenta
planejamento
estratégico para
2018-2019

P

ara o presidente do CREF20/SE, Gilson Dória, Cref nº 00011/G-SE, o planejamento estratégico é um conjunto
de ideias e conceitos que resultam no
profundo mergulho nos problemas do Conselho que analisa o ano que passou para buscar
soluções e planejar os próximos. “Nosso esforço em apresentar este planejamento deixa claro o compromisso com a aplicação do
planejamento estratégico na gestão, e deixar
aberto para que os Conselheiros possam sugerir algumas ideias para serem colocadas em
pratica ainda esse ano. Pois entendemos que
ele é um roteiro prático para realizar nossas
ações no Conselho, com clareza e visão de gestão e uma estratégia focada no trinômio MISSÃO – VISÃO – VALORES,” destacou Gilson.
Gilson Dória ainda ressalta que o planejamento 2018-2019 não será apenas um
roteiro, mas também visa uma interação
maior com os profissionais, no qual eles serão os protagonistas num novo e especial
tipo de relacionamento com o Conselho.
O objetivo do plano é, portanto, consolidar
entre 2018 e 2019, um modelo de gestão indispensável para o desenvolvimento sustentável
mediante a satisfação dos profissionais e da
força de trabalho. Está estruturado de acordo
com eixos temáticos que contemplam as especificidades de cada área e embora detalhado, tem
seu corpo desenhado de forma clara e objetiva.
“Esperamos assim, que o planejamento sirva de
marco referencial para um futuro com crescimento e desenvolvimento, contribuindo para
a melhoria da Organização e de todos que fazem o CREF20/SE acontecer,” concluiu Dória.
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CREF20/SE e CREFITO7 flagra exercício ilegal
de fisioterapia

U

ma ação conjunta entre o Conselho
Regional de Educação Física da 20ª
Região, CREF20/SE, e o Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 7ª Região, CREFITO-7, para
apurar denúncias que resultou com o flagrante
de um exercício ilegal da profissão de fisioterapia.
A visita foi planejada após denúncias recebidas pelo
CREF20/SE, sobre uma pessoa, sem formação, que
estava dando aulas de pilates em uma academia
localizada no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.
“Foi solicitado apoio ao CREFITO-7, pois o pilates
pode ser fiscalizado pelos dois conselhos, a depender de que área seja a pessoa que esteja atuando. Ao
chegamos no local e horário informado na denúncia, flagramos a pessoa ministrando aula de pilates
para uma turma de cerca de dez alunos, ao ser questionada a mesma falou que não era formada, e que
trancou o curso de fisioterapia no primeiro semestre do ano passado” informou Diego Vidal, supervisor de orientação e fiscalização do CREF20/SE.
Ainda de acordo com o supervisor de fiscalização, resolução do Conselho Federal de Educação Física – CONFEF, considera o pilates
como modalidade e método de ginástica que
deverá ser orientado e dinamizado por profissionais de Educação Física. Assim, a prática do
pilates aplica-se à busca pelo físico-desportivas
e nas atividades típicas da vida diária, se enquadrando do que diz a resolução do CONFEF.
O CREFITO-7 multou a academia e a pessoa flagrada pelo exercício ilegal da profissão também. O auto
será encaminhado a delegacia para lavrar o TCO
– Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO),
podendo ser condenado a prisão simples ou multa.

Resoluções

A Resolução do CONFEF, que dispõe sobre o Pilates como modalidade e método de ginástica, em

seu artigo 4º, prevê que “Caberá à pessoa jurídica
prestadora de serviços na área de atividades físicas, desporto e similares que oferecer o Pilates em
seu elenco de serviços, garantir que sua prática
seja orientada e dinamizada por Profissionais de
Educação Física”. A medida não trará qualquer
dano ao exercício profissional do Fisioterapeuta,
uma vez que a Cinesioterapia, que fundamenta
o método Pilates, faz parte do currículo base da
graduação em Fisioterapia. Assim, o COFFITO
destaca que os profissionais de Fisioterapia têm
plena autonomia para utilizar o método Pilates na prevenção e no tratamento de disfunções.
O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, entende que o método Pila-

tes é um dos muitos recursos cinesio-mecano-terápicos à disposição do fisioterapeuta, com vistas
à promoção, prevenção e recuperação da saúde. O
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional entende que a prática clínica do Pilates exige
um domínio técnico e científico acerca do método,
por meio de aprimoramento profissional específico.
Diego Vidal destaca a importância da parceria entre
o CREF20/SE e o CREFITO/SE que foi iniciada ano
passado e só fortaleceu as fiscalizações e no combate as irregularidades. “Os profissionais podem
auxiliar no trabalho do CREF20 denunciando junto ao Conselho alguma irregularidade presenciada
através do e-mail ou site. (e-mail: fiscalizacao@
cref20.org.br site: www.cref20.org.br/denuncia.

71 pessoas flagradas por exercício ilegal em 2017

O

Setor de Orientação e Fiscalização do
Conselho Regional de Educação Física 20ª Região – CREF20/SE, trabalha
diariamente para dar uma maior tranquilidade a população com relação a atuação dos
profissionais de Educação Física, dando mais segurança para quem frequenta academias ou espaços
destinados a prática de alguma atividade física.
Em 2017 os fiscais do CREF20 conseguiram cobrir
todo o Estado de Sergipe, sendo que com pelo menos uma visita em cada município, que além das
visitas diárias, dão prioridade as denúncias recebidas. “Há cidades em que foram realizadas mais de
uma visita, as vezes três ou quatro vezes, depende
da quantidade de denúncias que o Conselho recebe.
E mesmo sendo autuadas, profissionais e estabelecimentos continuam cometendo alguma irregularidade. A medida que as denúncias vão chegando
as fiscalizações vão se intensificando” informou o
supervisor de orientação e fiscalização Diego Vidal.
Somente em 2017 foram fiscalizados 1447 profissionais, sendo que 71 pessoas foram flagrados
por exercício ilegal da profissão e 181 em desvio
de função e dos 302 estagiários consultados, 48%
estavam regulares. O exercício ilegal da profissão se configura quando a pessoa sem formação

nenhuma na área está dando aula ou prescrevendo algum exercício, ou exercendo alguma
função típica do profissional de educação física.
Ainda segundo Diego Vidal, as penalidades são variadas, de acordo com cada caso, vai desde advertência podendo chegar até a prisão. “Para o exercício ilegal a pena pode ser de prisão simples ou
multa, fraude em estágio o caso é encaminhado ao
Ministério Público que poderá aplicar multas mediante Termo de Ajustamento de Conduta – TAC,
além de multa. Já os estabelecimentos sem registros
são encaminhados para Justiça Federal de acordo
com lei 6.839 de 1980, que fala sobre obrigatoriedade do registro empresarial,” explicou Diego.
“É bom lembrar que o profissional tem um papel
importante ao perceber qualquer tipo de irregularidade e fazer a denúncia imediatamente ao CREF20,
passando todas informações necessárias para que o
fiscal ao receber tenha em mãos tudo que necessita para realizar uma visita”, concluiu Diego Vidal.
Coibir o exercício ilegal da profissão e as irregularidades de empresas e profissionais, visando uma
prestação de serviço seguro e eficaz à sociedade, é o
objetivo do Departamento de Orientação e Fiscalização do CREF20/SE, que atua através de visitas diárias e denúncias recebidas através do site ou e-mail.

Denuncie qualquer situação de uso indevido das prerrogativas, dos espaços, equipamentos e da imagem do profissional de Educação Física. Preservar o direito da população
à saúde e à educação éexercer a cidadania.
Recorrer
Os profissionais ou empresas que recebem o auto
de infração, devem corrigir as irregularidades
e no prazo de 15 dias apresentar defesa. Após os
prazos estabelecidos e se a contestação não for deferida, serão gerados multas conforme o estatuto.

A Boa Orientação Faz a Diferença
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