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Esse mês de setembro foi de 
muitos eventos para a Edu-
cação Física, iniciamos com 
o dia do profissional, 1º de 

setembro, o qual buscamos realizar 
ações que teve como finalidade a 
valorização e promoção do profis-
sional, e por não estarmos livre da 
pandemia do covid19, escolhemos 

por não realizar nenhum evento que 
gerasse aglomerações, como foi fei-
to em outros anos, e sim por fazer 
uma live com profissionais renoma-
dos, com temas recorrentes nesse 
período de pandemia e trazendo 
para realidade da educação física.
 E quero aqui agradecer a todos e to-
das que fizeram parte do processo 
eleitoral que se encerra com a reu-
nião plenária, realizada nesta terça-
-feira, 5,  onde foi homologado  as 
eleições de 28 setembro de 2021. 
Até chegarmos a esse momento, 
uma sequência de ações, que envol-
veram inúmeras pessoas, ocorrera 
para que o nosso Conselho e aque-
les que a escolheram como casa 
pudessem integrar as decisões que 
determinam o destino do CREF 20.
O sentimento de gratidão se des-
tina a cada pessoa que se compro-

meteu para garantir que, o pro-
cesso democrático prevalecesse. 
Especialmente a Comissão Eleitoral.
Estendo meu agradecimento a 
todos os eleitores que participa-
ram do processo eleitoral deste 
ano. Agradeço a equipe da Co-
municação Institucional (Cref20/
SE) que participou de todo o pro-
cesso, e aos colegas que atua-
ram voluntariamente para que o 
processo se concluísse com êxito.
Parabenizo todos e todas os que 
foram eleitos nessas eleições. De-
sejo muito sucesso no exercício de 
seus mandatos e que os frutos das 
decisões tomadas por vocês perdu-
rem por gerações para a construção 
de uma Educação mais valorizada.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2F9ff3e6b6f036ca5c6b81876967f30b45_614b3bbd514a1.pdf&clen=6313151&chunk=true
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17 pessoas são processadas por exercício 
ilegal da profissão

O Conselho Regional 
de Educação Física da 
20º Sergipe, Cref20/
SE, através do seu 

Departamento de Orientação e 
Fiscalização, DOEFIS, vem se 
empenhando em coibir a atuação 
ilegal de pessoas inabilitadas que 
não tem a capacitação técnica e 
exigida pela lei, a falta de regis-
tro, a desobediência às normas e 
legislação vigentes, entre outros. 
O papel do Conselho é autuar as 
irregularidades e encaminhar os 
autos a delegacia responsável que 
dará seguimento ao processo. So-
mente de 2020 até o primeiro se-
mestre de desse ano, 17 processos 
por exercício ilegal foram anali-
sados pelo jurídico do CREF20.
A profissão é regulamentada pela 

Lei 9.696/98, onde dispõe que so-
mente Profissionais de Educação 
Física podem orientar, supervi-
sionar, prescrever, prestar servi-
ços de consultoria e assessoria na 
área de atividade física e despor-
to. “Contudo, essa lei determi-
na que, para atuar no campo de 
condicionamento físico é neces-
sário ser formado (bacharelado 
ou licenciatura) e registrado no 
Conselho de Educação Física da 
sua região, conforme determina 
a Lei 9.696/98,” informou o as-
sessor jurídico do CREF20, o ad-
vogado Marcos A. Ribeiro Rita.

“Muita gente acha que o Conse-
lho não está atuando, mas esta-
mos a todo vapor. Os processos 
são longos e demandam diversos 

procedimentos, conforme exige a 
legislação. Fazemos a apuração do 
exercício, se considerado ilegal, 
o fiscal lavra o auto de infração, 
é aberto o prazo para defesa só 
autuado, após o processo admi-
nistrativo segue para apreciação 
da assessoria jurídica do CREF. 
Se as provas anexadas forem su-
ficientes e demonstrem indícios 
do exercício ilegal, é confeccio-
nado o parecer jurídico e o ofício 
de encaminhamento dos autos à 
delegacia competente, a qual fará 
a investigação policial, comple-
mentando os atos já realizados 
pelo Conselho para que o caso 
seja remetido ao judiciário. Com 
o recebimento do processo, o 
juiz o dá conhecimento dos fatos 
ao Ministério Público que, por 
sua vez, analisa o caso e acom-
panhará o processo.” Explicou 
o assessor jurídico do CREF20.
As penalidades aplicadas nesses 
processos têm sido de multa pe-
cuniária e cumprimento de pena 
alternativa. A multa varia de 
30% do salário-mínimo a 100% 
do salário mínimo. Já a pena al-
ternativa, é feita por prestação 
de serviço à comunidade pelo 
período entre dois à seis meses.
Ainda segundo Marcos Rita, para 
combater essas pessoas que se 
passam por Profissional de Edu-
cação Física, o CREF conta com a 
Ouvidoria, onde qualquer pessoa 
pode fazer uma denúncia, sendo 
que sua identificação será man-
tida anônima. “Todos os atos do 
CREF20 são pautados na legali-
dade, publicidade e nos princípios 
basilares da Constituição Fede-
ral.” Finalizou o assessor jurídico.

Processos judicializados de 2020 até o primeiro semestre de 2021

http://www.cref20.org.br/
https://www.cref20.org.br/noticia/126/17_pessoas_sao_processadas_por_exercicio_ilegal_da_profissao
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Cerca de R$ 290 milhões do gasto anual do SUS 
decorre de inatividade física, diz estudo da UFF

Estudo da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) estima que, em 
2019, doenças crônicas não trans-
missíveis ocasionaram um cus-
to de cerca de R$ 1,68 bilhão em 
internações no Sistema Único de 
Saúde (SUS) e, desse total, R$ 290 
milhões seriam decorrentes de 
inatividade física. Essas doenças – 
que incluem câncer de mama, dia-
betes, doenças cerebrovasculares, 
doenças isquêmicas do coração e 
hipertensão – representam 6,5% 
de todas as internações e 10,6% 
dos custos de internação no SUS. 
Os dados foram apresentados em 
seminário da Comissão de Defe-
sa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência da Câmara dos De-
putados, nesta terça-feira (14), 
pelo professor e pesquisador 
da UFF Marco Antonio Vargas. 
Ele destacou que o nível de inativi-
dade física no Brasil é mais elevado 
em relação a outros países e gira 
em torno de 47% da população, en-
quanto em âmbito global 27,5% da 
população não pratica atividades 
físicas. “Quase metade da popula-
ção brasileira não pratica atividade 
física nos níveis recomendados pela 
Organização Mundial de Saúde e 
isso traz implicações sérias e cres-
centes no aumento dos custos de 
tratamento, tendo em vista as fra-
ções de doenças crônicas não trans-
missíveis que podem ser atribuídas 
à falta de atividade física”, afirmou. 
“Percebeu-se que os níveis de inati-
vidade são maiores em grupos com 
menor nível educacional. Então, 
claramente, políticas de inclusão 
social podem ter essa informação 
como parte de seu foco estratégico”, 
avaliou Marco Antonio. Segundo 
ele, também há variações conforme 

a região do País. “A política públi-
ca deve ser regional, para grupos 
de renda específicos”, acrescentou. 
O deputado Otávio Leite (PSDB-
-RJ), que propôs o seminário, res-
saltou que ainda há gastos do SUS 
com medicamentos, que não estão 
incluídos no estudo, além de haver 
gastos com outras patologias decor-
rentes de inatividade física. Ele rei-
terou que a prevenção ajuda a mini-
mizar os gastos públicos com saúde. 
Programas municipais e federais 
O professor Marco Antonio Vargas 
informou ainda que cerca de 90% 
dos 5.570 municípios brasileiros 
contam com algum tipo de ação, 
projeto ou programa na área de 
esporte ou lazer, mas apenas cerca 
de 17% dos municípios brasilei-
ros contam com programas volta-
dos para pessoas com deficiência. 
Segundo ele, esses dados também 
devem ser levados em conta para 
a formulação de políticas públicas. 
Técnica da Coordenação-Geral de 
Promoção da Atividade Física e 
Ações Intersetoriais do Ministério da 
Saúde, Dalila Tusset disse que o ór-
gão lançou recentemente o primeiro 
Guia de Atividade Física para a Po-
pulação Brasileira, com investimen-
to de mais de R$ 2,5 milhões para a 
sua formulação, impressão e distri-
buição do material. Segundo ela, é o 
primeiro documento oficial visando 
estimular a atividade física para a 
população e há versões para pesso-
as com deficiência visual e auditiva. 
Dalila Tusset informou ainda que 
há no Brasil 3 mil obras conclu-
ídas de polos para atividades fí-
sicas para a população, por meio 
do Programa Academia da Saúde 
(PAS), lançado em 2011, e mais mil 
em andamento. Segundo ela, em 

2021, R$ 46 milhões foram desti-
nados para os 1.400 polos que estão 
efetivamente em funcionamento. 
“Se fossemos destinar para todos 
os 4 mil que estão em alguma fase 
de implementação, precisaríamos 
de cerca de R$ 200 milhões”, cal-
culou. Ela observou que recursos 
para esse programa não podem ser 
computados como gasto mínimo 
em saúde, conforme entendimen-
to do Tribunal de Contas da União 
(TCU). “Então, o Programa Aca-
demia da Saúde tem sofrido com 
cortes e restrições orçamentárias 
anuais, que muitas vezes impedem 
que a gente faça os repasses men-
sais para todos os polos que esta-
riam aptos ao funcionamento”, disse. 
Falta de política pública 
Reitor da Universidade Federal Flu-
minense, Antonio Nóbrega consi-
dera o Brasil muito atrasado nesse 
tema, já que, para ele, não há polí-
tica pública para que a atividade fí-
sica faça parte do cotidiano do bra-
sileiro, tenha ele deficiência ou não. 
O presidente do Conselho Regio-
nal de Educação Física da 1ª Re-
gião RJ/ES, Rogério Melo, tam-
bém defendeu essas políticas. 
“Sabemos que a inatividade física 
é um dos principais fatores de ris-
co associados à mortalidade por 
doenças crônicas não transmis-
síveis no âmbito global”, disse. 
Conselheiro do Conselho Regional 
de Educação Física da 1ª Região, Ge-
orge Telles citou algumas questões 
associadas à deficiência que possam 
ser melhoradas com atividade física, 
como hipotonia, frouxidão ligamen-
tar e cardiopatias associadas à Sín-
drome de Down. Já no caso da defi-
ciência visual, por exemplo, ele disse 
que a atividade física pode ajudar a 
melhorar a noção de espaço, auxi-
liando na inserção social da pessoa. 
 

Ministério da Saúde aponta restrição orçamentária para investimento em polos para 
atividade física da população

https://www.cref20.org.br/noticia/106/apos_solicitacao_do_cref20_prefeitura_de_aracaju_retifica_edital_de_processo_seletivo
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Vigilância Sanitária Estadual aprova 
protocolo de biossegurança criado pelo 
CREF20  para liberação gradual do uso 
de banehiros e vestiários em academias

O Conselho Regional 
de Educação Física 
da 20ª Região Ser-
gipe, CRE20/SE, 

após enviar ofício solicitando 
a liberação do uso de banhei-
ros e chuveiros em academias, 
foi provocado a elaborar um 
protocolo de biossegurança, 
assim o fez, o qual foi aprovado 
pela Vigilância Sanitária Esta-
dual nessa segunda-feira, 27. 
Em reposta E-DOC 
0200000.91828/2021-0, refe-
rente a solicitação para o uso 
de vestia´rios, banheiros e 
chuveiros das Academias de 
Ginásticas, a Coordenação de 
Vigilância Sanitária Estadu-
al, a partir da Resolução CT-
CAE 12 de 11 de Março de 
2021, em seu artigo 1º, item 
“C”, onde se permite o fun-
cionamento de academias de 

ginásticas, banheiros e chu-
veiros, desde que sejam se-
guidos RIGOROSAMENTE 
os protocolos sanitários en-
caminhados para avaliação.

De acordo com o presidente 
do CREF20, Gilson Dória, o 
momento ainda inspira cuida-
dos, mas a liberação gradativa 
dos vestiários e banheiros se 
faz necessário à medida que 
vai aumentando a liberação 
da quantidade de pessoas nas 
academias. “Observamos que 
é necessário que tanto os ba-
nheiros como os vestiários 
sejam liberados. Após soli-
citamos a liberação gradual 
desses espaços, foi sugerido 
que o Conselho elaborasse 
um protocolo para tal. Foi o 
que fizemos, contratamos uma 
profissional, a qual elaborou o 

protocolo, que enviamos para 
aprovação da Vigilância, que 
aprovou e liberou o uso, segun-
do todo o protocolo, dos ba-
nheiros e vestiários nas acade-
mias,” explicou Gilson Dória.

 
Baixe o protocolo de Biosse-
gurança aqui

http://www.cref20.org.br/
https://www.cref20.org.br/noticia/106/apos_solicitacao_do_cref20_prefeitura_de_aracaju_retifica_edital_de_processo_seletivo
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
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2Fec314cabb1c68f9aed417195a39533c5_61545a81c7f7d.pdf&clen=95035&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2Fec314cabb1c68f9aed417195a39533c5_61545a81c7f7d.pdf&clen=95035&chunk=true
http://https://www.cref20.org.br/noticia/108/cref20_solicita_libertacao_de_vestiarios_e_banheiros_nas_academias
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CREF20 realiza ações e homenagens no dia 
do profissional de Educação Física 

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

SE, planejou e executou vá-
rias ações publicitárias para 
o dia 1º de setembro, como 
forma de homenagear os pro-
fissionais de Educação Física 
pelo seu dia e mostrar para 
população a importância des-
se profissional para a saúde.
O profissional de educação fí-
sica ultrapassou os limites da 
área de educação e esporte, 
passando a atuar também na 
área da saúde. Uma vez que, 
a necessidade da atividade fí-
sica para se ter qualidade de 
vida, também contribuiu para 
o reconhecimento da classe.
A profissão atualmente mobi-
liza milhares de profissionais 
que trabalham em diversas 
localidades, como: academias, 
escolas, condomínios, empre-
sas, hospitais, entre outros.
Gilson Dória, Cref nº 000011 
– G/SE, presidente do 
CREF20/SE, destaca todos os 
esforços que foram feitos para 
não deixar a data passar em 
branco devido a pandemia e 
mostrar que o Profissional de 
Educação Física é essencial 
sim. “Como ainda não po-
demos comemorar do modo 
que desejamos, com eventos, 
atividades, planejamos e exe-
cutamos ações com intuito 
de mostrar para a população 
em geral a importância desse 
profissional para promoção 
da saúde e aumento da qua-
lidade de vida das pessoas, e 

focamos na divulgação nos 
meios de comunicação de 
mensagens de parabéns as-
sim como informações sobre 
a importância do profissional 
de Educação Física para o au-
mento da qualidade de vida, 
assim como o papel do Con-
selho enquanto órgão fiscali-
zador,” ressalto Gilson Dória.
Ainda segundo o presidente 
do CREF20, foram plotados 
vários outdoors e busdoor 
tanto na capital como no in-
terior, vídeos nas TVs do Es-
tado, spot nos rádios, além de 
entrevistas em vários meios 
de comunicação e uma Live 
com os profissionais sergipa-
nos, Prof. Dr. Roberto Jerôni-
mo e a Secretaria de Estado 
da Educação do Esporte e da 
Cultura, mestre em saúde e 
ambiente Rosa Luciana Prado 
além do presidente da Acad 
Brasil, Ailton Mendes, os 
quais falaram sobre temas re-
lacionados ao momento pós 
pandemia e a educação física.
“Buscando destacar e mos-
trar a importância do pro-
fissional de educação Física 
para saúde das pessoas, assim 
como o papel com importan-
te na prevenção do COVID 
e também no acompanha-
mento e tratamento nos pós 
doença. Independentemente 
da área em que o Profissio-
nal de Educação Física atua, 
ele sempre está diretamente 
relacionado com a promo-
ção da saúde e aumento da 
qualidade de vida da popula-
ção.” Finalizou Gilson Dória.

As rádios as quais divulga-
ram as homenagens aos pro-
fissionais de Educação Física 
foram: Rio FM, 103 FM, Rá-
dio Cultura, Rádio Eldorado, 
FM Sergipe e FM Itabaiana.

Algumas das ações re-
alizadas pelo CREF20/
SE no dia do profissio-
nal de Educação Física:

Link matéria TV ATALAIA 
aqui
Entrevista RÁDIO RIO FM 
– Programa Jornal da Rio 
aqui

Entrevista RÁDIO 103 FM – 
Programa Sergipe em Debate 
aqui

Assista a Live - aqui

https://www.youtube.com/watch?v=byvZEjndhww
https://soundcloud.com/user-227616494/entrevista-gilson-doria-jornal-da-rio-fm-1-edicao-online-audio-convertercom
https://soundcloud.com/user-227616494/entrevista-na-103-fm-gilson-doria-prorgram-sergipe-em-debate-online-audio-convertercom
https://www.youtube.com/watch?v=DjcZQCQKuSI&t=342s
https://www.cref20.org.br/noticia/121/cref20_realiza_acoes_em_homenagens_aos_profissionais_de_educacao_fisica_
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Três pessoas são flagradas por exercício ilegal 
da profissão no mês de setembro

Foram realizadas visitas em 
13 municípios sergipanos

O D epar t amento 
de Orientação e 
Fiscalização, DE-
OFIS, do Conse-

lho Regional de Educação 
Física da 20ª Região Sergipe, 
CREF20/SE, realizou 156 
visitas a estabelecimentos e 
espaços utilizados para prá-
ticas de condicionamento 
físico, em trezes municípios, 
somente no mês de agosto, no 
qual resultou em 213 pesso-
as fiscalizadas, no quais três 
pessoas foram flagradas por 
exercício ilegal da profissão.
Os municípios visitados 
foram; Estância, Umbaú-
ba, São Cristóvão, Lagarto, 
Pirambu, Barra dos Co-
queiros, Moita Bonita, Fei-
ra Nova, São Miguel do 
Aleixo, Nossa Senhora da 
Glória, Nossa Senhora das 
Dores, Nossa Senhora Apa-
recida e a capital, Aracaju.
Os estagiários devem estar 
identificados, atuarem de 
conformidade com o dis-
posto nos seus Programa de 
Estágio e acompanhados/
orientados por um profissio-
nal de Educação Física habi-
litado e registrado no CREF.
De acordo com Caroline 
Martins, no total foram rea-
lizadas visitas em 165 acade-
mias ou espaços utilizados 
para prática de atividades 

físicas, dos quais 66 estavam 
regulares, já pessoas físicas, 
foram 213, dos quais desta-
camos que 200 estavam re-
gulares, três flagrados por 
exercício ilegal da profissão, 
dois por desvio de atuação/ 
provisão. Já estagiários dos 
25 consultados, dez estavam 
com alguma irregularidade, 
desde sem o acompanha-
mento do responsável técni-
co no momento da visita, a 
falta do contrato de estágio.
“Os fiscais do CREF20 es-
tão empenhados diariamen-
te em assegurar que apenas 
pessoas formadas e registra-

das no Conselho estejam tra-
balhando, autuando quem 
insiste em ir contra o que 
determina a Lei. Seja cobrin-
do denúncias que são envia-
das,  fiscalizando nas redes 
sociais ou fazendo visitas 
diárias em estabelecimen-
tos e espaços que são usados 
para práticas de atividade 
física visando o condiciona-
mento físico, onde é preciso 
que o profissional de Educa-
ção Física registrado esteja 
presente.” Destacou a fiscal.

https://www.cref20.org.br/noticia/135/tres_pessoas_sao_flagradas_por_exercicio_ilegal_da_profissao_no_mes_de_setembro
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Eleições do CREF20 ocorreu de forma tranquila 
e elegeu a CHAPA 01

Foi realizada na ma-
nhã da última terça-
-feira, 28, a eleição 
do Conselho para 

eleger 14 (quatorze) mem-
bros do Conselho Regional 
de Educação Física da 20ª 
Região Sergipe, CREF20, 
o qual elegeu a chapa 01.
A votação foi realizada de 
duas maneiras; via correios, 
onde os profissionais que es-
tavam aptos a votar, aqueles 
que estão registrados a mais 
de um ano e em dia com a 
suas obrigações junto ao 
Conselho, receberam a cé-
dula de votação e podiam 
responder, sem custo, pelos 
correios; ou presencial, na 
Sede do CREF20/ SE, das 
09:00h às 17:00h, da última 
terça-feira, 28 de setembro.
O processo eleitoral do 

CREF20/SE seguiu o quan-
to determinado na Resolu-
ção CONFEF nº 346/2017 
de 16 de janeiro de 2017, 
que estabeleceu as diretrizes 
para as eleições nos Con-
selhos Regionais de Edu-
cação Física, tais como edi-
tal, publicidade e todos os 
atos referentes ao processo 
eleitoral foram disponibi-
lizados no site do CREF20.
De acordo com Gilson Dó-
ria, presidente do CREF20, 
só poderiam votar o profis-
sional de Educação Física 
registrado no CREF20/SE, 
em pleno gozo de seus direi-
tos estatutários e seu nome 
estava na nominata dos pro-
fissionais aptos a votar, pu-
blicado no site, de acordo 
com o artigo 65 do Estatu-
to do CREF20/SE c/c artigo 

115 do Estatuto do CONFEF.
Gilson destaca ainda que o 
processo eleitoral foi marca-
do por muita tranquilidade, 
realizado de forma transpa-
rente, democrática e agra-
dece o apoio dos colegas 
profissionais. “Esses novos 
membros vêm pra somar 
aos que já estão, e vamos tra-
balhar com seriedade, ética, 
responsabilidade em defesa 
da Educação Física, valoriza-
da e respeitada, mostrando 
na prática por que somos es-
senciais para saúde das pes-
soas. Agradeço a todos que 
votaram,” concluiu Gilson.

VEJA O RESSULTADO AQUI

http://www.cref20.org.br/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2F64899cfb18a975371c94603977780d33_6155b7ae6416f.pdf&clen=94663&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2F64899cfb18a975371c94603977780d33_6155b7ae6416f.pdf&clen=94663&chunk=true
https://www.cref20.org.br/noticia/128/eleicoes_do_cref20_ocorreu_de_forma_tranquila_e_elegeu_a_chapa_01
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RENOVAÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL
Profissional, 
Sua cédula de identifi-
cação profissional tem 
um prazo de validade de 
2 ou 5 anos.
Renovar é muito sim-
ples.
Basta ligar para o CREF20, 
através do número 079 
3214-6184, agendar um 
atendimento, consultar 
os documentos neces-
sários e comparecer no 
dia agendado na sede 
do Conselho.

Saiba algumas van-
tagens de está com 
a sua CIP em dia:
- Pode ser usa
da como documento de 
identificação.
- Obrigatório para par-
ticipação em eventos e 
jogos.
- Evita multas da fiscali-
zação.
- Participação em con-

cursos públicos e pro-
cessos seletivos.
- Participação em cursos 
oferecidos pelo Conse-
lho.
- A troca é gratuita.
- O prazo para confec-

ção é de 20 dias úteis.
O b s e r v a ç ã o :
- Caso tenha perdido a 
CIP levar cópia do Bole-
tim de Ocorrência (BO).

data s  i m p o rta n t e s  e  i n f o r m at i v o s
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www.cref20.org.br

 S A I U  N A  M Í D I A
CLIQUE NAS IMAGENS PARA 

ASSISTIR OS VÍDEOS

Entrevista Presidente 
Gilson Dória - Sobre o 
dia do profissional de 

Educação Física -
TV Atalaia

LIVE dia do Profissional 
de Educação Física

Vídeo institucional sobre 
a importância do

Profissional de Educação 
Física

Vídeo institucional
sobre o papel e impor-
tância da fiscalização 

do CREF20

          VÍDEOS

http://www.cref20.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=byvZEjndhww&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=DjcZQCQKuSI&t=342s
https://www.youtube.com/watch?v=J9fdWFA-yrY
https://www.youtube.com/watch?v=yVKvNIwHvY8

