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O Conselho Regional de Educação 
da 20ª Região Sergipe, CREF20/
SE, através do seu setor de Orien-
tação e Fiscalização, DEOFIS, em 
parceria com a Polícia Militar, 

Polícia Civil e Vigilância Sanitária de vários mu-
nicípios, deflagram a operação “Varredura”, que 
teve como finalidade coibir o exercício ilegal, as-
sim como fiscalizar estabelecimentos ou espaços 
que são usados para prática de atividades físicas, 
que estejam descumprimento as normas obriga-
tórias de higiene e segurança, exigidas por Lei.
A operação teve início no último dia 5, segunda-fei-
ra, e finalizou nesta quarta-feira, 14. Foram feitas 
visitas tanto na capital, quanto no interior. “As vi-
sitas foram escolhidas de acordo com as denúncias 
recebidas pelo Conselho, após visitas anteriores, 
mas, principalmente por levantamentos feitos pelos 
fiscais em redes sociais, por isso o nome da opera-
ção ser varredura,” explicou o supervisor de orien-
tação e fiscalização do CREF20/SE, Diego Vidal.
As cidades visitadas foram, Tobias Barreto, Itabi, 
Ilha das Flores, Cedro do São João, São Miguel do 
Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senho-
ra do Socorro, São Cristóvão e a capital, Aracaju.
Ao todo foram feitas 37 visitas a estabelecimen-
tos e academias, além de uma escola. Dessas, 
cinco tiveram suas atividades suspensas pela 
Vigilância Sanitária até a regularização da pen-
dência, pois no momento da visita foi flagrado 
alguma irregularidade, e nove academias sem 
supervisão. Também foram consultadas 34 pes-
soas, dos quais um flagrado por exercício ilegal, 
dois em desvio de atuação, dois sem registros e 
um por exercício ilegal da profissão. Houve tam-
bém oito estágios fiscalizados, dos quais três sem 
contrato, um irregular e um sem supervisão.
As penalidades são variadas de acordo com cada 

caso, vai desde advertência, multa, podendo che-
gar 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 Pú-
blico que poderá aplicar multas mediante Ter-
mo 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 obrigato-
riedade do registro empresarial,” explicou Diego.
Segundo a fiscal, Caroline Martins, nos es-
tabelecimentos visitados foram verifica-
das todas as documentações das pessoas ju-
rídicas e dos funcionários cadastrados, do 
responsável técnico, além de vestimentas di-
ferenciadas para os profissionais e estagiários.
O presidente do CREF20/SE, Gilson Dória, Cref 
nº 000011-G/SE, destaca a importância do tra-
balho realizado pelos fiscais, e agradece a par-
ceria da Polícia Militar, Civil e da Vigilância 
Sanitária Estadual e dos municípios visitados.

Autuação

Diante do ocorrido, as pessoas que foram flagra-
das no exercício ilegal, foram encaminhadas os 

autos a Secretária de Estado da Segurança Pú-
blica, SSP/SE, segundo as leis 9.696/98 e decreto 
lei 3.688/41 art. 47. Quanto aos casos de fraudes 
relacionadas ao descumprimento da lei de está-
gio, os estabelecimentos flagrados foram enca-
minhados ao Ministério Público do Trabalho e 
Emprego, conforme a Lei 11.788/80. Já os estabe-
lecimentos que não são registrados no Conselho, 
são encaminhados os autos para Justiça Federal, 
segundo o que consta na Lei 6.839/80. Os esta-
belecimentos sem alvarás de funcionamentos dos 
órgãos competentes    são encaminhados os autos 
para tais órgãos como; ANVISA, e Prefeituras.
Os proprietários dos estabelecimentos flagrados 
com alguma irregularidade, e que não estão com o 
registro em dia com o CREF20/SE, poderão regula-
rizar sua situação junto ao conselho. Mesmo os que 
já foram notificados junto a Justiça Federal poderão, 
a qualquer momento, solucionar suas pendências.
Para denunciar alguma irregularidade em sua 
cidade, basta preencher o formulário que se en-
contra no site, em denúncias, ou pelo aplicati-
vo do CREF20 para android. Procure passar o 
máximo possível de informações, como fotos, 
dias, horários, etc. A denúncia é identificada, 
mas é mantida em sigilo absoluto pelo Conselho.

Operação “Varredura” fecha cinco academias 
e flagra exercício ilegal
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Ação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil e Vigilância Sanitária da 
capital e interior
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Cref n º 00011-G/SE

Chegamos ao final de mais um ano, e para 
nós que fazemos parte do Conselho Re-
gional de Educação Física da 20ª Região 
Sergipe, CREF20/SE, foi um ano de afir-
mação, segundo ano como Conselho Inde-
pendente. Momento em que paramos para 

refletir os erros e acertos, buscando melhorar nosso desem-
penho frente a Educação 
Física, fazendo um trabalho 
de orientação e fiscalização. 
É tempo de agradecer to-
das as bênçãos e tam-
bém os desafios que nos 
fizeram crescer e nos 
tornar mais fortes nas conquistas dos nossos sonhos. 
Estamos concluindo mais um ano de parcerias com profis-
sionais, donos de academias, escolas, Confederações, Federa-
ções, e órgãos de fiscalização, sempre na busca de um serviço 
de qualidade e que respeita o que determina a Lei na área da 

atividades físicas que são oferecidas à sociedade sergipana. 
Quero agradecer a você, prezado profissional da Edu-
cação Física, aos funcionários do CREF20/SE, com 
quem podemos somar esforços, acreditando sempre 
na busca pela qualidade da prestação de serviços atra-
vés da boa orientação, com segurança e compromisso. 
O Boletim CREF20/SE edição nº 10, por ser o último do 

ano, traz matérias 
de todas as ações do 
Conselho nos meses 
de novembro e de-
zembro. E lembrando 
que o atendimento 
no CREF20/SE en-

trará em recesso após o dia 21/12, sexta-feira, e retornará no 
dia 02/01, quarta-feira, no horário normal de atendimento. 
Desejo a todos um Natal de paz e harmonia, e que 2019 seja 
mais um ano de muito trabalho e realizações.

“Desejo a todos um Natal de paz e que 
2019 seja mais um ano de muito traba-

lho e realizações!”
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Circular da CBG ressalta obrigatoriedade do 
registro no CREF

Na última terça-feira, 6, o presi-
dente do Conselho Regional de 
Educação Física da 20ª Região, 
CREF20, Gilson Dória, Cref n° 

000011-g/SE, esteve na sede Confederação Bra-
sileira de Ginástica – CBG, com a presidente 
Luciene Resende, para assinatura da Circular 
dos Presidentes de Federações de Ginástica 
sobre a obrigatoriedade do registro no CREF.
A Circular foi elabora após trabalhos do presi-
dente do CREF20 com representantes da CBG, 
e ressalta a obrigatoriedade do Profissional de 
Educação Física está devidamente registra-
do no Conselho Regional de Educação Física, 
CREF, para que possam participar de eventos 
oficiais da entidade, conforme sucede no Capí-
tulo III do Artigo 13, § 1º do regulamento Ge-
ral 2018. Contribuindo não só para segurança 
de quem pratica a ginástica, mas também para 
valorização dos profissionais de educação física.
A presidente da CBG, Luciene Resende, des-
taca que dado ao crescimento do esporte, essa 
circular se torna muito importante para valo-
rização dos profissionais de Educação Física, 
em especial para os de ginástica. “”Eu como 
profissional de educação física e dirigente de 
uma entidade, me sinto no dever de colocar em 
evidência esse tramite de documentação para 
efetivar o profissional dentro dos nossos even-
tos. Todas nossas inscrições são evidenciadas e 
solicitado o registro do profissional de Educação 
Física, com cópia do registro no CREF, para que 
isso possa assegurar e valorizar cada vez mais o 
profissional de Educação Física,” destacou a pre-

sidente da CBG,” esclareceu Luciene Resende.
Para o presidente do CREF20/SE a ginástica brasi-
leira evoluiu em grandes proporções nos últimos 
anos e vem conquistando cada vez mais o respei-
to internacional. Isso se deve muito o número 
cada vez maior de profissionais de educação física 
que compõe as Federações, que com um maior 
conhecimento teórico e prática contribuem para 
um melhor e mais seguro rendimento dos atletas.
Ainda de acordo com Gilson Dória, essa circular 
vem como uma forma de  reconhecimento pelos 
20 anos da regulamentação da profissão, e esse ato 
de valorização profissional só faz com que a pro-
fissão cresça ainda mais, tanto na área de espor-
tiva, quanto acadêmica, além do reconhecimento 

do Conselho Nacional de Saúde como profis-
sional de saúde, isso tudo tem contribuído para 
valorizar o profissional e a Educação Física. “A 
Confederação Brasileira de Ginástica nesse sen-
tido reforça, através dessa circular, o que diz a Lei 
, um reconhecimento a esses 20 anos, que a partir 
de agora todos as competições de ginástica no 
Brasil, conte somente com profissionais de Edu-
cação Física com o registro no CREF. Com isso a 
CBG se torna a primeira Confederação a oficiali-
zar essa obrigatoriedade,” ressaltou Gilson Dória.
A ausência de registro no CREF, o campo de atu-
ação incorreto ou o registro em situação irregular 
configura, portanto, o exercício ilegal da profissão.

Cinco pessoas são flagradas por exercício ilegal 
em novembro

O Conselho Regional de Educação Fí-
sica da 20ª Região Sergipe, CREF20/
SE, através do setor de Orientação 
e Fiscalização vem atuando para 

garantir e assegurar o desenvolvimento do tra-
balho em defesa da saúde e da educação física 
dos sergipanos, garantindo assim a melhoria da 
qualidade do serviço prestado tanto pelos profis-
sionais quanto pelos espaços que oferecem a prá-
tica de atividade física. Nesse mês de novembro 
foram visitados 12 municípios, mais a capital, 
seja por diligências para cobrir denúncias reali-
zadas junto ao Conselho, ou por visitas diárias.
As cidades visitadas foram: Santana do São Francis-
co, Ilha das Flores, Itabi, Nossa Senhora do Socorro, 
São Cristóvão, Lagarto, Tobias Barreto, Campo do 
Brito, Itabaianinha, Malhador, São Miguel do Alei-
xo, Amparo do São Francisco e a capital, Aracaju.
Foram visitados 171 espaços, dos quais 101 cre-
denciados e 70 não credenciadas, 13 escolas, e 
25 outros locais que são usados para as práticas 
de alguma atividade física, além de 95 pessoas 

fiscalizadas, sendo que cinco flagradas por exer-
cício ilegal da profissão, 11 por desvio de provi-
são/ jurisdição. 37 estagiários foram consulta-
dos, sendo que cerca de 62% estavam regulares.
“Por meio desta tarefa de fiscalização, o Cref20/SE 
tem a intenção de garantir que somente profissio-
nais e estabelecimentos, habilitados e devidamente 
registrados no Conselho, possam atuar de maneira 
legal, oferecendo a socieda-
de um serviço de qualida-
de e com mais segurança, 
assim como determina a 
lei, ” ressaltou Diego Vidal, 
supervisor de orientação e 
fiscalização do CREF20/SE.
Segundo Diego Vidal, as de-
núncias realizadas junto ao 
Conselho são muito impor-
tantes no combate ao exer-
cício ilegal e das irregula-
ridades que ocorrem nessa 
área, e destaca os canais que 

os profissionais e a população em geral, que vejam 
alguma irregularidade, realizem uma denúncia em 
algum canal disponível pelo Conselho. “Além do 
site do CREF20/SE, a população pode realizar via 
e-mail, fiscalizacao@cref20.org.br, ou ouvidoria, 
também no site, além do aplicativo do CREF20/
SE, para sistema Android, lá terá também todas as 
ações, relatórios, estatísticas, notícias, cursos, todas 
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Ação conjunta em Lagarto notifica cinco 
academias

Denúncie alguma irregularidade no site: www.cref20.org.br

O Conselho Regional de Educação Física da 20ª Re-
gião Sergipe, CREF20/SE, através do seu setor de 
Orientação e Fiscalização, DEOFIS, em conjunto 
com a Vigilância Sanitária municipal realizaram na 

manhã desta quinta-feira,6, uma ação em Lagarto, com intuito de 
verificar se as academias, além de profissionais de Educação Físi-
ca e estagiários, estão funcionando e agindo de forma irregular.
De acordo com Diego Vidal, supervisor de orientação e fisca-
lização do CREF20/SE, as ações em conjunto são muito im-
portantes, pois cada órgão age de acordo com sua função e 
acabam encontrando diversos tipos de irregularidades, sendo 
autuada de acordo com cada órgão. “Enquanto o Cref20, solici-
tamos a presença do responsável técnico, devidamente registra-
do no Conselho, estagiários com o contrato de estágio, e sempre 
com a presença de um profissional, as academias o registro, e se 
está respeitando o que determina a lei, caso não, são notifica-
dos, e tem um prazo para apresentar defesa, ” destacou Diego.
Segundo o supervisor do CREF20/SE, a cidade de Lagarto foi es-
colhida dessa vez devido ao grande número de denúncias que são 
enviadas ao Conselho. “Praticamente todo mês estamos cobrindo 
alguma denúncia de irregularidade em Lagarto, além das visitas di-
ária. Sejam academias irregulares, estágio sem supervisão, pessoas 
sem formação ministrando aulas ou dando personal,” acrescentou.

Ao todo foram visitadas 8 academias, sendo quatro notifica-
das pela vigilância sanitária devido ao alvará de funcionamento 
vencido e uma por estar com o alvará suspenso. Sete profis-
sionais, sendo dois autuados por desvio de área de atuação.
“O setor de fiscalização segue seu trabalho diário tanto na capi-
tal, como no interior. Para denunciar irregularidades em aca-
demias e/ou com profissionais de educação física, que insistem 
em atuar de forma irregular, colocando a saúde e integridade 
física das pessoas em risco. Qualquer pessoa pode acessar o site 
ou baixar o aplicativo e realizadas a denúncia, e quanto mais 
informações for fornecida, mais eficaz será o trabalho de fis-
calização” destacou Caroline Martins, fiscal do CREF20/SE.
A fiscal ainda esclarece que os proprietários dos estabelecimentos 
flagrados com alguma irregularidade, ou não esteja com o registro 
em dia com o CREF20/SE, poderão regularizar sua situação junto 
ao conselho. Mesmo os que já foram notificados junto a Justiça 
Federal poderão a qualquer momento solucionar suas pendências.
Para denunciar alguma irregularidade em sua cidade, basta 
preencher o formulário que se encontra no site do CREF20/
SE, www.cref20.org.br, em denúncias, ou pelo aplicativo do 
CREF20 para android. Procure passar o máximo possível de 
informações, como fotos, dias, horários, etc. A denúncia é 
identificada, mas é mantida em sigilo absoluto pelo Conselho.

Edital de concurso é retificado após solicitação 
do CREF20/SE

O Conselho Regional de Educação Fí-
sica Sergipe da 20ª Região Sergipe 
– CREF20/SE, vem esclarecer que 
após ter conhecimento da abertura 

do processo seletivo simplificado da Prefeitura de 
Aracaju, para professor de Educação Física da 1ª 
ao 9ª ano, solicitou a retificação do edital 01/2018, 
à Secretaria Municipal de Planejamento, Orça-
mento e Gestão, para a exigência, além de ter for-
mação em curso superior, do registro e situação 
regular junto ao Conselho Regional de Educação 
Física para os profissionais de Educação Física.
Segundo o presidente do CREF20/SE, professor 
Gilson Dória, Cref nº 00011/G-SE, foi encami-
nhado um ofício, que prontamente foi atendido, 
para comissão organizadora do processo, e  retifi-
cado o edital,  adicionando a exigência do registro 
junto ao Conselho, que é o que determina a Lei.
“A lei 9.696/1998 dispõe que o exercício da ativida-
de de Educação Física e a designação de Profissional 
de Educação Física são prerrogativas dos profissio-
nais regularmente inscritos no Conselho Federal 
de Educação Física e registrados nos Conselhos 
Regionais de Educação Física,” esclarece Gilson.
São atribuições do Conselho Federal de Educa-
ção Física e dos Conselhos Regionais de Educa-
ção Física (Sistema CONFEF/CREFs), disciplinar, 
orientar e auxiliar os Profissionais de Educação 
Física, de modo que possam exercer sua Profissão 
com alto grau de excelência, como também apoiar 

e fiscalizar o exercício da Profissão e as entidades 
públicas e privadas cujo objeto seja a prestação de 
serviços na área da Educação Física, desportivas 
e similares, com vistas à proteção da sociedade.
“Somente os Profissionais graduados em curso su-
perior de Educação Física (Licenciatura/Bacharela-
do, Licenciatura ou Bacharelado) ou o Provisiona-
do em modalidade específica, habilitados perante 
este Conselho, ou seja, registrados, é que poderão 
atuar profissionalmente na Educação Física, bem 
como prover as vagas destinadas a essa disciplina 
em concursos públicos, ” ressalta Gilson Dória.
Ainda segundo o presidente do CREF20, conside-
rando que a atividade de Educação Física, presen-

te no Edital nº 01/2018, é atividade privativa do 
Profissional de Educação Física, assim, após soli-
citação do CREF20/SE, a Secretária Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Gestão, prontamente 
atendeu a solicitação e publicou no último dia 30 
de novembro a retificação para o cargo de profis-
sional de Educação Física, que é imperioso que 
conste no Edital como requisito elementar para o 
provimento desse cargo que o candidato; além de 
formação em nível superior em Educação Física, 
encontre-se legalmente habilitado para desem-
penhá-la, ou seja, que possua registro no Conse-
lho Regional de Educação Física da 20ª Região e 
isto é obrigatório porque decorre de Lei Federal.
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AVISOS - CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS

Com o mercado em expansão, os profis-
sionais licenciados em Educação Física 
e devidamente registrados no Conselho 
Regional de Educação Física da 20ª Re-

gião Sergipe passam a ter uma grande oportuni-
dade para concluir o bacharelado em uma menor 
duração. Por meio de uma ampliação no convênio 
já firmado entre a Universidade Tiradentes e o 
CREF20/SE, os profissionais de educação física ob-
terão novos descontos para o curso na modalidade 
de Educação a Distância. O novo termo de parceria 
foi firmado no último dia 21 de novembro, na Unit.
“O conselho possui uma grande preocupação com 
a qualidade dos serviços prestados à população. 
Sem dúvida esta é uma de nossas missões. Aliado 
a isso, fazemos um trabalho de valorização pro-

fissional possibilitando a ampliação de acesso ao 
profissional de Educação Física”, comenta o pre-
sidente do Conselho Regional de Educação Física 
da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, Gilson Dória.
Com o termo aditivo, os profissionais registrados 
no CREF20/SE terão descontos cumulativos, sendo 
20% de portador de diploma e 15% da modalida-
de EAD. “É uma excelente oportunidade para os 
egressos que buscam novas chances de potenciali-
zar a sua carreira no exigente mercado de trabalho”, 
enfatiza o coordenador do curso na modalidade 
EAD, professor Antenor de Oliveira Silva Neto.
O programa na modalidade EAD viabiliza a 
complementação pedagógica para obter o diplo-
ma de bacharel em apenas um ano com a par-
te teórica 100% online e a parte prática, provas 

e estágio supervisionado de forma presencial.

Sobre o convênio
No início da parceria, a Universidade Tiradentes 
ofertou um curso condensado atendendo a requi-
sitos legais, para profissionais de Educação Física li-
cenciados, que estavam de forma provisionada com 
o consentimento do CREF 20ª Região, atuando no 
mercado sergipano. Com a iniciativa foram fechadas 
e capacitadas cinco turmas de profissionais da área.
“A nossa perspectiva é que esta parceria seja 
ampliada para os estados da Bahia, Alago-
as e Pernambuco”, finaliza Antenor Neto.

Fonte: www.unit.br

Unit amplia convênio com o CREF20/SE
Com a parceria, os profissionais de Educação Física registrados no conselho passam a obter novos descontos 

na modalidade de Educação a Distância




