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ais um ano se inicia com a gente a frente
do Conselho Regional de Educação Física
da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, e a responsabilidade só aumenta. CREF20 completa três de existência, que se emancipou
da Bahia e se tornou independente. Esse ano é muito especial, pois depois de muito trabalho, esforços,
vamos colher o resultado, será iniciada a reforma da
nova sede do Conselho, com previsão de entrega até
o final do ano.
Uma grande conquista, onde poderemos oferecer
aos profissionais mais conforto, oferecer um espaço
para ser chamado realmente da casa dos Profissionais de Educação Física.
A cada final de ano e início, é normal planejarmos
metas e objetivos para um novo ciclo que se inicia, e
enquanto presidente do CREF20 busco sempre pau-

M

tar minha gestão com responsabilidade e transparência, buscando aproximar cada vez mais os profissionais do seu Conselho.
Venho buscando mecanismos, medidas cada vez
mais eficientes junto ao setor de fiscalização, assim
como tramites dos processos, para coibir e punir
quem insistem em ir contra o que determina a Lei.
Na parte administrativa vamos prezando pela celeridade e o atendimento cada vez mais humanizado
e prestativo, capacitando nossos funcionários periodicamente.
Assim, esperamos um ano de muito trabalho, e que
ao final podermos coroar com a entrega da nova
sede, totalmente reformada e pensada para um melhor atendimento aos Profissionais.
Um fore abraço em todos!
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CREF20 realiza ação Verão em Forma em várias academias na capital
A ação resultou no flagrante de três pessoas por fraude em estágio e três academias sem responsável
técnico

A

gentes de orientação e fiscalização,
DEOFIS, do Conselho Regional de
Educação Física da 20ª Região Sergipe, CREF20, realizaram no sábado,
8, e domingo, 9, uma ação em várias academias
em Aracaju, com intuito de coibir e punir aqueles
que insistem em autuarem sem formação ou registro junto ao Conselho, e estabelecimentos que
funcionam em desacordo o que estabelece a Lei.
No total foram visitadas 11 academias e um
clube de natação, nos bairros Jardins, Jabotiana, Grageru e Atalaia, resultando na fiscalização de 14 profissionais, no flagrante de três
pessoas por fraude em estágio e três academias sem supervisão no momento da visita.
De acordo com o supervisor do DEOFIS, Diego
Vidal, com aproximação do verão há uma procura maior por academias e personais trainers.
“Essa busca por resultados em um curto período
de tempo, é onde mora o perigo para saúde, pois
muitas vezes nessa busca acabam contratando
pessoas sem formação, despreparada, causando,
muitas vezes, problemas de saúde graves. Por isso
o Cref20 vem buscando aumentar as fiscaliza-

ções nesses
períodos, ’’
disse Diego.
“As academias
visitadas nessa
ação já fazem
parte
do
nosso cronograma de visitas diárias,
mas alguns
foram feitas
denúncias de
irregularidades e estamos fazendo
as diligências para verificar. Essas ações aos finais de
semana começaram no início do mês e devem continuar, na medida que vamos verificando as irregularidades, ” ressaltou Diego.
Para denunciar alguma irregularidade em sua cidade, basta preencher o formulário que se encon-

tra no site www.cref20.org.br, na parte denúncias,
ou pelo aplicativo do CREF20. Procure passar o
máximo possível de informações, como fotos,
dias, horários, etc. A denúncia é identificada,
mas é mantida em sigilo absoluto pelo Conselho,
que tem um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias para dar uma resposta.

Fiscais do CREF20 visitam 15 municípios no
mês de janeiro
As visitas resultaram no flagrante de duas pessoas por exercício ilegal e 26 fraudes em estágio

O

ano de 2020 já começou com tudo para
os agentes de orientação e fiscalização,
DEOFIS, do Conselho Regional de
Educação Física da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, seguindo cumprir seu papel junto
à sociedade de fiscalizador do exercício profissional
de Educação Física, os fiscais vêm intensificando as
visitas em todo o Estado de Sergipe, no combate
àqueles que insistem em atuarem irregularmente.
Somente no mês de janeiro foram feitas visitas em
15 municípios, mais a capital, Aracaju, resultando
no flagrante de duas pessoas por exercício ilegal, 26
fraudes em estágio, seis pessoas em desvio de atuação/provisão, 138 pessoas jurídicas visitas, sendo
que 79 estavam regulares, as demais apresentavam
algum tipo de irregularidade, desde anuidade em
atraso, até não credenciada sem documentos.
Para o supervisor de orientação e fiscalização do
CREF20/SE, Diego Vidal, nessas épocas do ano, verão, é importante intensificar as fiscalizações devido
à grande procura das pessoas por academias e personais traines. “É cultural no Brasil sempre próximo

ao verão as pessoas buscaram malhar, assim precisa
ter muito cuidado para não acabar contratando pessoas que se dizem personais, ou academias que não
oferecem o mínimo de estrutura e segurança para
quem malha, assim como responsável técnico. Mas
vamos seguir com ação Verão em forma, principalmente nos finais de semanas”, ressaltou Diego.
O supervisor alerta ainda que é muito importante
antes de começar a malhar ou contratar um personal saber se ele tem registro junto ao Conselho, se a
academia também é registrada, se seus profissionais
são todos registrados, e os estagiários tenham contrato. São alguns cuidados que podem evitar futuras
lesões ou problemas de saúde.
CREF20 vem trabalhando diariamente para dar
uma maior tranquilidade a população com relação à
atuação dos profissionais de Educação Física, assim
como mais segurança para quem frequenta academia, ” falou Caroline Martins, agente de orientação
e fiscalização do CREF20.
Diego Vidal ressalta que as visitam irão continuar e
alerta aos profissionais e as pessoas que façam sua

parte ao presenciar alguma situação irregular e denuncie ao CREF20, através do site: wwww.cref20.
se.gov.br , aplicativo para android do CREF20,ou
e-mail: fiscalizacao@cref20.org.br
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Audiência Pública discute a PEC 108-2019 na
Alese

P

or indicação do deputado estadual Luciano Pimentel (PSB) foi
realizada na manhã desta sexta-feira, 7, no plenário da Casa
Legislativa de Sergipe (Alese) uma Audiência Pública para discutir a Proposta
de Emenda Constitucional (PEC 1082019), que dispõe sobre a natureza jurídica dos Conselhos Profissionais e Ordens
Profissionais e propõe alterar a redação
do artigo 174 da Constituição Federal.
Os conselhos defendem que, se aprovada, a PEC pode levar à extinção dos
conselhos profissionais ao definir que a
filiação a essas entidades deve ser opcional, diferentemente da exigência atual.
Para o deputado Luciano Pimentel, os
conselhos têm competência do poder
de polícia e são instrumentos de controle e fiscalização das profissões, e que sua
aprovação será prejudicial para o desenvolvimento do país. “São eles que fiscalizam a competência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade, oferecendo
à população mais segurança na hora de
contratar um profissional”, declarou.
Sérgio Sobral, presidente do Creci, fala
da insegurança para a sociedade
Para o presidente do Conselho Estadual de Corretores de Imóveis de Sergipe
(CRECI), Sérgio Sobral, que iniciou as
discussões na audiência, a propositura da
PEC que está em tramitação na Câmara
Federal vai contra a sociedade. “Essa
proposta que pretende vigorar traz modificações com grande risco à segurança
da população ao diminui a força dos
conselhos”, defende.
Modificações
Segundo a nova proposta da PEC 108, “a
lei não estabelecerá limites ao exercício
da atividade profissional ou obrigação de
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inscrição no conselho profissional sem
que a ausência de regularização regularize risco de dano concreto à vida, à saúde,
à segurança ou à ordem social”. O deputado federal, Laércio Oliveira, (Solidariedade) que participou dos debates na Alese, se manifestou contrário às alterações
pretendidas pela PEC 108.
“Absurda essa PEC. Ela vem de encontro
a uma política desenvolvida por conselhos federais atuantes e que protegem a
sociedade com profissionais qualificados.
Todos os conselhos federais existentes
são conselhos com estrutura de trabalho
voltados para a sociedade e com qualidade. Daí, surge um projeto de emenda
para mexer nessa estrutura, que inclusive
já está consolidada na constituição federal. Diante disso, somos contra essa PEC,
e estamos mobilizando nossos pares no
Brasil inteiro, e tenho certeza que isso
não vai prosperar sob hipótese alguma”,
pontuou o deputado.
Impacto
Para Igor Fernando Baima, presidente
do Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligados e Afins do
Estado de Sergipe (Sindiscose), a PEC
108 representa a desconstrução do papel
dos conselhos, quando na desobrigação
do registro profissional.
Igor Fernando, presidente do Sindiscose
defende manutenção do registro
“A principal do função do conselho é
disciplinar o exercício da profissão, pela
melhor qualidade profissional com ética
e obediência às leis de cada setor. Todo
o profissional, para exercer atividades,
deve se registrar no conselho após a diplomação. E a PEC vem, por sua vez,
desobrigar esse registro profissional. A

proposta abre a insegurança para a população. Sem fiscalização não há como
manter a qualidade dos serviços prestados, os conselhos formam uma barreira
ao mal exercício da profissão”, explicou.
Em síntese, os objetivos da Proposta de
Emenda Constitucional 108-2019 busca,
tornar facultativo o registro profissional,
mudar a natureza jurídica dos conselhos
de direito público para direito privado
e estabelecer regime celetista destas entidades. Quanto a mudança da natureza
jurídica, o representante do Sindicose
explica que já foi definido, por ordem
do Supremo Tribunal Federal (STF) no
ano de 2002, que a natureza jurídica dos
conselhos como pública. O motivo é que
não é possível delegar nenhum poder de
polícia a ente privado.
Uma moção de repúdio, dos 24 deputados, sairá da Casa Legislativa para a
Câmara Federal contra a modificação da
PEC 108.
Presenças
Representantes dos conselhos durante a
audiência pública
O estado de Sergipe compõe o número
total de 18 Conselhos de Classe. Diversos representantes de conselhos participaram da audiência pública. Compuseram a mesa de debates, o deputado
federal, Laércio Oliveira; o presidente
do Conselho regional de Corretores de
Imóveis, Sérgio Sobral; o presidente do
Conselho Regional de Engenharia Agronomia, Arísio Resende; o presidente do
Conselho Regional de Contabilidade,
Vanderson Melo; o presidente do Conselho de Fisioterapia, Jader Perreira; o presidente do Conselho de Educação Física,
Gilson Doria e o presidente do Conselho
de Psicologia, Naldson Melo.
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CONFEF assina nota contra o aumento da carga horária de ensino a distância

A

tento às mudanças e em defesa da
formação superior de qualidade, o
CONFEF assinou – em dezembro – a
nota pública do Fórum dos Conselhos
Federais da Área de Saúde (FCFAS). O posicionamento é contrário à Portaria MEC 2117/2019, que
aumenta de 20% para até 40% a carga horária por
Ensino a Distância (EaD) permitida nos cursos presenciais na área da Saúde.
Entre os problemas presentes na portaria, está o
fato da mesma não estabelecer que tipo de componente curricular poderá integrar os 40%, deixando a critério das IES essa decisão. Além disso,
o aumento de carga horária possibilita a restrição

O

do número de docentes e a precarização do
trabalho ao substituir componentes curriculares presenciais por atividades virtuais.
O CONFEF e os demais Conselhos da área da
saúde solicitam a imediata revogação da referida portaria. O Fórum dos Conselhos Federais
da Área da Saúde é composto por 14 profissões e foi criado para discutir e deliberar sobre
assuntos de interesse das profissões da saúde
no Brasil.
Autor: Comunicação – CONFEF

A importância da fiscalização

Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região – CREF20/SE, conta
com uma Diretoria de Orientação e
Fiscalização empenhada em assegurar a legalidade da intervenção profissional
em Educação Física, identificando e apurando
desobediências às normas estabelecidas pela
legislação que regulamenta a atividade profissional em Educação Física com vistas a preservar os interesses da coletividade pela oferta à
sociedade de um serviço de qualidade orientado por profissionais habilitados equalificados.
A fiscalização do exercício profissional é uma
ação desenvolvida pelos Conselhos Regionais

das profissões regulamentadas, com vistas a
assegurar a oferta de produtos e serviços produzidos pelos profissionais habilitados e registrados nos respectivos Conselhos Profissionais
com segurança e qualidade para a população.
A fiscalização e orientação do exercício profissional é considerada uma importante missão
do CREF20 para a valorização do profissional
de Educação Física perante a sociedade, garantindo os benefícios à saúde pública e cumprimento da legislação profissional.Base legal:
Lei Federal nº 9.696/1998; Reslução CONFEF nº 023/2000; Lei Federal nº 6.839/1980.

Assinatura do termo de serviço da reforma da nova sede do CREF20
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Governo do Estado lança 37ª edição dos Jogos
da Primavera
Os Jogos da Primavera trarão novidades neste ano, como a inclusão de algumas modalidades, a exemplo do Basquete 3×3, Taekwondo e Jiu-Jitsu, além de ampliar a participação de atletas, professores e instituições

O

governador Belivaldo Chagas, acompanhado pela vice-governadora Eliane Aquino,
lançou na manhã desta quarta-feira (19), a 37ª edição dos Jogos da
Primavera, maior competição escolar do
Estado de Sergipe. Os Jogos da Primavera trarão novidades neste ano, como
a inclusão de algumas modalidades, a
exemplo do Basquete 3×3, Taekwondo
e Jiu-Jitsu, além de ampliar a participação de atletas, professores e instituições. A mudança foi feita visando ao
enquadramento nos Jogos Escolares da
Juventude e suas seletivas para a fase
nacional. A cerimônia de lançamento foi
realizada no Centro de Excelência Professor José Carlos de Sousa, em Aracaju.
Buscando uma maior descentralização
dos Jogos, em relação à capital, cidades
como Itabaiana, Carmópolis e Nossa
Senhora das Dores receberão etapas do
evento promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado
da Educação, do Esporte e da Cultura
(Seduc), e executado pela Superintendência Especial de Esporte (Supee).
De forma geral, os Jogos da Primavera
serão realizados entre abril e outubro,
com intervalos para a realização de outras competições, como é o caso dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) e da
Fase Regional Azul dos Jogos Escolares.
Para o governador, os Jogos estimulam a prática esportiva escolar e preparam os jovens para as competições
regionais, nacionais e internacionais.
“Quero falar da minha alegria e da minha satisfação por mais uma edição
dos Jogos da Primavera. Esporte é
saúde, é vida e nós, enquanto Governo do Estado, não poderíamos deixar
de prestigiar um evento tão importante como esse”, defendeu Belivaldo.
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Este ano, a competição terá como tema
os “200 anos de emancipação política
de Sergipe”. Sendo assim, os Jogos farão parte de um calendário especial,
que contempla o esporte, a educação
e a cultura. Além disso, toda a divulgação do evento fará alusão à comemoração do bicentenário do Estado
de Sergipe. “Temos uma capacidade
imensa de trabalhar com a nossa juventude, descobrir novos talentos e
incentivar as modalidades esportivas.
E, neste ano, teremos o tema alusivo
ao Bicentenário de Sergipe, o que é
extremamente importante”, destacou
a vice-governadora, Eliane Aquino.
O gestor da Seduc, o professor Josué
Modesto dos Passos Subrinho, explicou
que o evento resgata a tradição da escola integral, que não só educa, como
divulga a cultura e a atividade física.
“Neste ano, temos duas metas para os
Jogos da Primavera: primeiro, envolver todos os municípios de Sergipe ao
ampliar a participação das escolas do
interior; e segundo, levar a reflexão sobre o tema do segundo centenário da
independência política e administrativa de Sergipe”, enfatizou o secretário.
Atleta do Badminton, a aluna do Colégio Estadual Paulo Freire, Kailane
Letícia, que foi medalhista de bronze
nos Jogos Escolares da Juventude e
de ouro nos Jogos da Primavera no
ano passado, falou da importância das
competições. “É uma oportunidade de
conhecer e gostar do esporte, como
também, de viajar pelo Brasil. Este é
meu último ano nos Jogos da Primavera, mas pretendo seguir como atleta”.

Presente na solenidade, o gerente executivo de Desenvolvimento Esportivo
do Comitê Olímpico do Brasil (COB),
Kenji Saito, falou da etapa das seletivas dos Jogos Escolares da Juventude,
cuja fase Nordeste terá Aracaju como
sede. “Em setembro, estaremos em
Sergipe para a fase regional dos Jogos Escolares da Juventude, onde os
melhores atletas do Nordeste estarão
brigando por uma vaga para disputar
em novembro a fase final. Os Jogos Escolares da Juventude já revelaram diversos atletas olímpicos, e quem sabe
no futuro esses atletas saiam daqui”.
A superintendente da Supee/Seduc,
Mariana Dantas, reforçou que o esporte
na escola oferece a oportunidade de revelar os talentos dos jovens sergipanos.

“A gente consegue movimentar o esporte e oportunizar também grandes conquistas para os nossos atletas”, afirmou.
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Vinte estagiários irregulares são flagrados em
fevereiro
Também foram flagradas três pessoas por exercício ilegal

O

Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região
Sergipe, CRE20/SE, através do
seu Departamento de Orientação e Fiscalização, DEOFIS, vem realizando seu trabalho diário nos diversos
espaços que são usados para práticas
de treinos físicos, tanto na capital quanto no interior sergipano, buscando coibir que pessoas sem formação na área
venham atuar, oferecendo assim mais
qualidade e segurança na prestação de
serviços à sociedade, tanto pelos profissionais como pelos estabelecimentos.
Somente no mês de fevereiro foram
realizadas 118 visitas a estabelecimentos e espaços, sendo que 69 estavam
totalmente regulares, e 107 pessoas fiscalizadas, sendo três flagradas por exercício ilegal, 96 estavam regulares. Também foram consultados 28 estagiários,
do quais vinte apresentaram alguma
irregularidade, desde falta de contrato,
até estagiário sem o acompanhamento
do supervisor na hora da visita.
“Estágio é um ato educativo escolar su-

pervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho visando à preparação
para o trabalho de educandos que estejam frequentando o ensino regular. O
estagiário deverá ter acompanhamento
efetivo do professor orientador da instituição de ensino e do supervisor da parte concedente do estágio, ” destacou
Diego Vidal, supervisor de orientação e
fiscalização do CREF20.

Caroline Martins, agente de orientação e fiscalização do CREF20, ressalta
na participação em atividades de estágio, além do contrato de estágio, os
estudantes deverão estar devidamente
identificados, garantindo a todos a visualização da sua condição de estagiário.
As cidades visitadas foram: Boquim, Lagarto, Poço Verde, Riachão do Dantas,
Simão Dias, Nossa Senhora do Socorro,
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RADAR CREF2O/SE - CLIQUE E FIQUE POR DENTRO DE TODAS AS AÇÕES DO CONSELHO EM 2019
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