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Homem é flagrado por exercício ilegal após
pesquisas em redes sociais

N

a manhã deste domingo, 21,
agentes de orientação e fiscalização, DEOFIS, do Conselho Regional de Educação da
20ª Região Sergipe, CREF20/
SE, após pesquisas realizadas em perfis nas
redes sociais, flagram uma pessoa ministrando aula de calistenia na Orla de Aracaju.
De acordo com informações passadas pelo
supervisor de orientação e fiscalização do
CREF20, Diego Vidal, as fiscalizações não se
limitam apenas em visitas e cobrir denúncias, mas também em pesquisas em redes sociais. “Estamos realizando varreduras em perfis os quais identificamos possíveis casos de
pessoas que estão atuando sem formação ou cometendo alguma irregularidade,” informou Diego.
Ainda segundo a fiscal Caroline Martins, a pessoa
flagrada na Orla de Aracaju, fez um anúncio em seu
perfil em uma rede social sobre a oferta da aula de
calistenia que seria realizada nesse domingo pela
manhã. “No momento do flagrante ele tentou despistar falando que não estava dando aula, apenas
praticando, só que ao confronta-lo com o anúncio

feito em sua rede social, particular, não teve como
sustentar por muito tempo a mentira,” esclareceu.
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, assim como estabelece a Lei.

A fiscal ressalta que as visitas e pesquisas em sites
e redes sociais irão continuar e alerta aos profissionais que façam sua parte ao presenciar alguma
situação irregular denunciando ao CREF20/SE,
através do site: wwww.cref20.gov.br ou aplicativo CREF20, e-mail: fiscalizacao@cref20.org.br.

Fiscais acompanham 35ª Edição dos Jogos
da Primavera em Aracaju

A

35ª edição dos Jogos da Primavera,
evento realizado pela Secretaria
de Estado da Educação, através do
Departamento de Educação Física
(DEF), que teve início no dia 22
de setembro e foi encerrado neste sábado,20 de
outubro, teve durante toda a competição o acompanhamento do Conselho Regional de Educação
Física da 20ª Região Sergipe, CREF20, através do
seu setor de orientação e fiscalização, DEOFIS.
Toda e qualquer competição esportiva escolar
os técnicos de equipes devem possuir o registro no Conselho Regional de Educação Física. A
falta do registro profissional caracteriza exercício ilegal da profissão, constituindo contravenção penal prevista no Decreto-Lei nº 3.688/41.
“Os organizadores de competições esportivas devem contribuir para o cumprimento da lei, exigindo a cédula de identidade profissional emitida
pelo CREF ou declaração equivalente que comprove o registro dos técnicos. Pessoas sem o registro
profissional não podem assinar como técnicos ou
exercer essa função,” explicou a Caroline Martins.

Foram feitas visitas em vários colégios da capital, clubes, quadras poliesportivas, onde estavam
sendo realizados os jogos, e devido as orientações passadas em anos anteriores, no geral todos
estavam cumprindo as determinações da Lei.
Ainda segundo a fiscal, essa nova realidade do esporte nas escolas vigora desde 1º de setembro de
1998, portanto há mais de 20 anos. “O objetivo do
legislador é garantir que as crianças, adolescentes,
jovens, adultos e todos praticantes de esportes, nos
seus vários níveis e modalidades, sejam atendidos
por profissionais de Educação Física habilitados,
permitindo maior segurança para a saúde física
e psicológica dos praticantes,” ressaltou Caroline.
Jogos da Primavera
Cerca de 8 mil alunos atletas de escolas estaduais,
municipais e particulares participarão da 35ª edição dos Jogos da Primavera, que aconteceu entre
22 de setembro a 20 de outubro. Ao todo, 18 modalidades foram disputadas: atletismo, badminton,
basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica rítmica,

karatê, natação, para-atletismo, paranatação, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, xadrez, ginástica artística, handebol, judô e luta olímpica.
Os Jogos da Primavera são uma seletiva para a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, que
acontecerão em Natal (RN), no mês de novembro.
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M

ais um mês chegou ao fim, e nós do Também acompanhamos todo os dias dos jogos da
Conselho Regional de Educação Fí- primavera de Aracaju, para garantir que apenas profissica da 20ª Região Sergipe, CREF20/ sionais formados e registrado no Conselho, atuassem
SE, estamos sempre buscando de- nesse evento. Onde, devido as orientações dados em
sempenhar nosso trabalho de regis- anos anteriores, e determinação do regulamento da
trar, orientar e fiscalizar o exercício dos profissionais competição não tivemos grandes problemas.
de Educação Física, além do funcionamento de estabe- Além do tudo isso, buscando sempre o melhor para os
lecimentos, escolas, entre
profissionais e prooutros locais que são usa“Também estão fazendo uma varredura em per- mover a Educação
dos para prática de atividafísica, o CREF20/
fis de redes sociais, para identificar e localizar SE firmou mais
des físicas.
Durante o mês os fiscais aquelas pessoas que insistem eu agir irregular- uma parceria, desdo CREF20 além de darem
sa vez com a Femente. ”
cumprimento as denúncias
deração Sergipana
que são enviadas ao Conselho, e as visitas diária em de Kickboxing, que irão nos ajudar em futuras ações.
todo o Estado de Sergipe, também estão fazendo uma Aproveitem mais essa edição do Boletim CREF20/SE e
varredura em perfis de redes sociais, para identificar e fiquem por dentro de tudo que aconteceu no seu conlocalizar aquelas pessoas que insistem eu agir irregu- selho no mês de outubro.
larmente. E essa será a tônica daqui pra frente.
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Sete pessoas flagradas por exercício ilegal no
mês de outubro

O

Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe,
CREF20/SE, através de seu setor
de Orientação e Fiscalização, DEOFIS, desempenhando sua função de coibir
o exercício ilegal da profissão, o estágio irregular e de assegurar que academias não funcionem sem o registro no Conselho, garantindo assim, mais segurança para a população.
Nesse mês de outubro 14 municípios sergipanos foram visitados, e sete pessoas foram
flagradas por exercício ilegal da profissão.
As cidades visitadas foram; Malhador, Macambira, Lagarto, Salgado, Boquim, General
Maynard, Carmópolis, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Maruim, Barra dos Coqueiros, Ribeirópolis, Arauá e a capital, Aracaju.
Ao todo foram feitas 165 visitas a estabelecimentos, dentre eles academias, espaços públicos que
são usados para práticas de atividades físicas, escolas, entre outros. Desses, 86 estão regulares. Já

pessoas físicas foram 105 consultadas, sendo que
sete foram flagrados por exercício ilegal, sendo
86 estavam regulares. Já estágio, dos 31 verificados, vinte estavam irregulares, que vai desde falta
de contrato de estágio, ou a pessoa não estuda.
“As visitas além de fazer parte do nosso dia
a dia, também são programadas de acordo

com as denúncias recebidas, e passamos a fazer pesquisas em redes sociais, os quais começamos a identificar várias casos, onde as
pessoas divulgam fotos, vídeos, dando ou
marcando aulas,” destacou Caroline Martins,
agente de orientação e fiscalização do CREF20.

Profissões surgem para atender Terceira Idade

A

expectativa de vida do brasileiro aumentou nos últimos anos. E se estão
vivendo mais, as pessoas também querem produtos e serviços para melhorar a qualidade de vida e até aprender coisas novas.
Diante desse cenário, o mercado de trabalho se abre
para as oportunidades. Novas carreiras têm surgido para atender as necessidades dos mais velhos.
E profissões já consolidadas se adaptam para se
adequar a essa nova realidade. De acordo com
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), no Estado vivem 541.563 pessoas com
mais de 60 anos. Essa população vai quase dobrar
em 2038, alcançando 1.071.191. Isso mostra o potencial desse setor para o mundo dos negócios.
Como querem estar conectados, os idosos começam a contratar “netos de aluguel” com intuito de
aprender a usar o smartphone e as redes sociais.
Um bom exemplo de serviço que também tem
se tornado relevante é o de acompanhante. Esse
profissional tem a responsabilidade de levar o
idoso numa consulta ou de cuidar dele enquanto está internado no hospital. Há ainda espaço
para quem percebeu que esse público não quer
ficar parado em casa. É o caso do personal trainer Marlon Neves [CREF 001042-G/ES] que começou dando aulas de hidroginástica e musculação para a terceira idade. “O idoso é mais fiel

e não pratica atividade física por estética. Quer
qualidade de vida. São alunos especiais porque
buscam carinho e atenção. Procuro estar atento
às novidades para atendê-los cada vez melhor.”
(…) A especialista em carreira Leiza Oliveira afirma que novas profissões têm surgido para atender
essa crescente demanda do mercado. Segundo ela,
uma delas é a de gerontologia, uma área que estuda o processo de envelhecimento humano. Essa
ciência pode ajudar aqueles que buscam qualidade de vida e equilíbrio na saúde. Outra profissão
em destaque é a de conselheiro de aposentadoria.
(…) Na opinião da psicóloga Janaína Seixas, para
trabalhar com pessoas da terceira idade, o profissional precisa ter afinidade, além de entender
que esse é um público que gosta de receber atenção e carinho. “É um mercado bem amplo e para
se adaptar a ele é preciso buscar conhecimento.”
Empresas focam em atendimento personalizado
A busca por maior qualidade de vida fez aumentar
a demanda por serviços cada vez mais especializados. Um bom exemplo são as casas de repouso e
serviços de acompanhamento de idosos. De acordo
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a população com mais de 90 anos deve dobrar no Espírito Santo até 2030. Atualmente, o Estado conta com pelo menos 15.757 idosos com mais
de 90 anos. Em 2030, o número deve chegar a 31.593.
O diretor de uma empresa de saúde domiciliar
Cláudio Silva ressalta que o importante para um
bom atendimento ao idoso, começa com o apoio
e carinho da família, juntamente com a dedicação
dos cuidadores. “Por conta da correria do dia a
dia, muitos familiares contratam profissionais para
cuidar dos seus idosos. E é aí que entram cuidadores, para acompanhar a rotina diária como higienização, administração de medicamentos, alimentação, entre outros. Os acompanhantes podem

exercer a atividade em casa ou no hospital e ainda
levar essa pessoa a uma consulta médica”, explica.
A empresa de Silva está no mercado há quatro anos.
Além dos cuidadores há outros profissionais que
fazem atendimento personalizado como fisioterapeuta e fonoaudiólogo. O diretor-geral de uma casa
de repouso Alex Modenesi avalia que as características essenciais para atuar nesse ramo é ter paixão
pelo que faz e respeito aos idosos. Por conta da demanda, ele investiu em um segundo estabelecimento. As duas unidades funcionam na Praia da Costa.
“Aumentou muito a procura por esse tipo de serviço
e decidimos expandir os negócios, com o objetivo
de atender essa necessidade do mercado”, explica.
A proprietária de uma academia em Vitória Gisely Machado diz que há preocupação em oferecer
orientação nas atividades físicas como musculação,
pilates e mais recentemente em turmas de ioga e
dança. “Fazemos treinamentos e capacitamos os
professores para dar esse atendimento diferenciado. Observamos que o idoso mudou os hábitos.”
O professor de marketing Henrique Hamerski diz
que após a aposentadoria as pessoas da terceira
idade ainda têm uma expectativa de vida de mais
ou menos 20 anos. “Eles estão em busca de diversão. Por isso, há o aumento na procura de pacotes
de viagens específicos, por exemplo”, destaca. Já a
psicóloga Marianne Limonge lembra que o perfil
do idoso de hoje em dia mudou, pois essas pessoas querem experiências novas. “Eles não querem ficar em casa esperando a vida passar. O que
eles buscam é boa alimentação, atividade física e
viajar. As empresas percebam essa nova demanda e passaram a oferecer serviços diferenciados
para atender quem já passou dos 60 anos”, aponta.
Fonte: Gazeta Online
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CREF20/SE faz parceria com Federação
Sergipana de Kickboxing

residente do Conselho Regional de
Educação Física da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, Gilson Dória, Cref nº
000011/G-SE, recebeu na manhã desta
terça-feira, 2, o presidente da Federação Sergipana de Kickboxing, Williames Santos, conhecido
como Chacal, para firma parceria com o Conselho.
Para Gilson Dória, essa parceria é muito importante para o bom desenvolvimento das atividades
típicas do CREF20/SE, que é registrar, orientar,
e fiscalizar os profissionais de Educação Física,
além de promover a profissão. “Mesmo sendo uma
modalidade a qual não é obrigada a inscrição
junto ao Conselho dos professores e Mestres, de
acordo com a Lei 9696/98, o presidente da Federação Sergipana de Kickboxing, Williames Santos, fez questão de oferecer essa parceria para
futuros eventos, fiscalizações e promoção da Educação Física,” destacou o presidente do CREF20.
De acordo com Williames Santos, a Federação

N

O que diz a Lei 9696/1998

Quanto aos artigos 1º e 3º da Lei n. 9.696/1998, não
se verificam as alegadas violações, porquanto não há
neles comando normativo que obrigue a inscrição
dos professores e mestres de danças, ioga e artes marciais (karatê, judô, tae-kwon-do, kickboxing, jiu-jitsu capoeira etc.) nos Conselhos de Educação Física,
porquanto, à luz do que dispõe o art. 3º da Lei n.
9.696/1998, essas atividades não são caracterizadas
como próprias dos profissionais de educação física.

Presidente do CREF20/SE é homenageado

o último sábado, 20, o presidente
do Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe,
CREF20/SE, Gilson Dória, Cref
nº 000011- G/SE, foi homenageado na categoria especial pelo prêmio Educar-SE,
que escolheu, através de votação feita pela internet, os destaques na Educação no Estado em 2018.
A votação foi feita pela internet, entre os dias
1º a 15 de outubro, por educadores, pais e alunos além daqueles que trabalham, contribuem
ou frequentam o universo da Educação e elegeram os principais destaques em cada categoria.
“É uma honra está recebendo essa homenagem, isso só mostra que meu trabalho e luta
em favor da Educação Física não passou despercebido por todos aqueles que fazem parte

4

Sergipana de Kickboxing é
filiada à Confederação Brasileira de Kickboxing, e vendo
a necessidade e os ajustes para
que a modalidade se torne olímpica, e essa parceria
com o CREF20/SE fomenta
ainda mais a modalidade,
dando uma maior credibilidade e aceitação dos profissionais e da sociedade. “Com
essa parceria, buscamos dá
um maior respaldo a modalidade, tendo cada vez
mais profissionais formados e qualificados e por
que não futuros profissionais de Educação Física
ministrando as aulas de Kickboxing, além de podemos auxiliar o Conselho no quer necessitar nas
fiscalizações e eventos,” ressaltou Williames Santos.
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desse universo da educação,” ressaltou Gilson.
A festa de entrega da premiação aconteceu na noite do último sábado, no Zodíaco, localizado na Orla Pôr do Sol, Mosqueiro, com show da cantara Núbia Faro e banda.
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Registro de diplomas de graduação terão
novas regras

O

Ministério da Educação publicou, no
Diário Oficial da União desta sexta-feira, 26, a portaria nº 1.095, que
apresenta novas regras para a expedição e o registro de diplomas de
cursos de graduação. O objetivo é
mitigar o risco de fraudes e conferir
maior segurança nos procedimentos
internos das instituições de educação
superior, que terão um prazo de 180
dias para se adequar às novas regras.
De acordo com o ministro da Educação, Rossieli Soares, a nova norma
segue orientações do Tribunal de
Contas da União (TCU) e atualiza
a legislação de emissão e registro de
diplomas, que está em vigor desde
1978. “Com essas novas regras, teremos maior controle social, monitoramento e transparência dos novos
documentos que são colocados no mercado. O procedimento ficará mais seguro”, enfatizou o ministro.
A portaria também é resultado das conclusões da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Pernambuco (CPI-Alepe),
que identificou irregularidades em diplomas de
instituições credenciadas pelo MEC. “As novas

regras têm o escopo de inibir fraudes na emissão
e registro de diplomas, melhorar a qualidade do
ensino superior e auxiliar nas atividades de supervisão do Ministério da Educação”, explica o

secretário-executivo do MEC, Henrique Sartori.
O que muda – Entre as mudanças está a exigência de um termo de responsabilidade a ser
assinado pelas instituições de educação superior e prazos para a expedição e o registro dos
diplomas. As instituições também deverão cancelar diplomas irregulares quando detectarem

vícios nos procedimentos de expedição e registro e dar publicidade dos diplomas cancelados.
Outra alteração é que o verso do diploma deverá
trazer a identificação da mantenedora da instituição
de educação superior. Além disso,
as instituições terão que publicar
no Diário Oficial da União informações sobre os diplomas registrados, bem como manter informações
detalhadas para consulta pública
em seus sites. A portaria ainda traz
anexos com modelos de diploma e
de declarações de emissão e registro
que poderão ser adaptados pelas
instituições de educação superior.
A portaria mantém a gratuidade
da expedição e registro da primeira via do diploma, do histórico
escolar final e do certificado de
conclusão de curso. Também ficam mantidas as regras previstas
no Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017,
para as universidades, institutos federais e centros federais de educação tecnológica registrarem
seus próprios diplomas e aqueles expedidos por
faculdades. Já os centros universitários e as faculdades com alta qualificação continuam com a
prerrogativa de registrar seus próprios diplomas.

Brasil é o segundo em número de academias de
ginástica

U

ma pesquisa do Instituto Data Popular aponta que em 10 anos, o número de academias aumentou 21
vezes. Em 2000, o Brasil possuía 797
academias e de acordo com informações coletadas no último levantamento feito pelo Conselho
Federal de Educação Física em 2010, existem mais
de 16 mil estabelecimentos em todo o País, o posicionando como segundo maior mercado mundial de academias, ficando atrás apenas dos EUA.
De acordo com a pesquisa, cerca de 7,7 milhões
de brasileiros (82%) da classe C acreditam que é
importante estar em forma e 4,2 milhões (52%)

praticam atividades físicas em uma academia de
ginástica. A classe emergente representa mais da
metade dos brasileiros que praticam atividades
físicas pelo menos uma vez por semana. Na alta
renda (A/B) e na nova classe média brasileira,
é possível notar uma predominância de mulheres, (51%), com a diferença máxima de dois pontos porcentuais em relação aos homens (49%).
Dos estimados 79 milhões de brasileiros que declaram ter interesse por esportes em geral, mais
da metade pertence à nova classe média (54,2%).
Entre as pessoas que praticam esportes em equipe, 42% estão na classe C e 44% na classe D/E.

Além das classes C e D, essa nova perspectiva de
vida saudável também foi responsável pelo aumento do número de idosos nas academias. “O
que começou com a recomendação da prática de
atividades físicas pelos médicos e hoje é disseminado também na boca a boca. As pessoas perceberem que é possível envelhecer com mais saúde”,
afirma o diretor presidente do Encontro Nacional
de Atividade Física, ENAF, Sebastião Paulino.

Fonte: ENAD - www.portalenaf.com.br
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