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CREF20/SE EM CONJUNTO COM A VI-
GILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZARAM 
MUNICÍPIOS DA GRANDE ARACAJU 

EM AGOSTO
Duas academias são 
interditadas em são 

Cristóvão

Cinco academias são 
interditadas em Nossa 

Senhora do Socorro

1 1  a c a d e m i a s  s ã o 
i n t e r d i t a d a s  n o 
m ê s  d e  a g o s t o , 

a l é m  d e  n o v e  p e s -
s o a s  f l a g r a d a s  p o r 
e x e r c í c i o  i l e g a l  d a 

p r o f i s s ã o .
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Clique na capa do 
boletim e leia a últi-
ma edição do boletim 

cref20/se

No dia 1º de setembro é 
comemorado no Bra-
sil o Dia do Profissio-
nal de Educação Física. 

Dia de celebrar o profissional 
responsável por manter o cor-
po humano em movimento e 
saudável. Daquele que tem a 

capacidade de reunir, ensinar e 
orientar as técnicas e práticas de 
exercícios físicos e das diversas 
atividades esportivas existen-
tes de forma correta e segura.
Essa data coincidi com a insti-
tuição da Lei Federal nº 9696, 
em 01 de setembro de 1998, 
que regulamentou a Profis-
são de Educação Física e criou 
os Conselhos Federais e Re-
gionais de Educação Física.
O profissional de educação física 
ultrapassou os limites da área de 
educação e esporte, passando a 
atuar também na área da saúde. 
Uma vez que, a necessidade da 
atividade física para se ter quali-
dade de vida, também contribuiu 
para o reconhecimento da classe.
Independentemente da área em 

que o Profissional de Educação 
Física atua, ele sempre está dire-
tamente relacionado com a pro-
moção da saúde e aumento da 
qualidade de vida da população.
 A profissão atualmente mo-
biliza milhares de profis-
sionais que trabalham em 
diversas localidades, como: aca-
demias, escolas, condomínios, 
empresas, hospitais, entre outros.
Parabéns, profissionais de Edu-
cação Física. Unidos em um 
só desafio: A saúde de todos.
Conselho Regional de Edu-
cação Física da 20ª Re-
gião Sergipe, CREF20/SE.

https://www.cref20.org.br/adm/resources/download_arquivo/7dd69e100dbc6b3bf8d9a404d838a5ea_6130db4b6896a.pdf
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CREF20 em conjunto com a Vigilância Sanitária 
interditam duas academias em São Cristóvão

A Vigilância sanitária e 
o Conselho Regional 
de Educação Física do 
Estado de Estado (20ª 

região) fizeram uma ação de fis-
calização nesta terça (17) com o 
intuito de verificar a situação das 
academias do Grande Rosa Elze. 
Na manhã de hoje (17) foram fis-
calizados cinco estabelecimentos 
com duas interdições realizadas.
“Foram realizadas duas interdi-
ções éticas, que são interdições 
que o estabelecimento não tem 
registro ou não tem um respon-
sável técnico no local, ou falta 
alguma documentação junto à 
vigilância para conclusão. São 
estabelecimentos que não tem o 
alvará tanto do Conselho quanto 
da vigilância em dia. O objetivo 
da ação conjunto com a vigilân-
cia e com a polícia militar é dar 
foco em locais com essas pendên-
cias”, afirma Diego Vidal, supervi-
sor de fiscalização do CREF/SE.
Para Caroline Martins, agente 
de orientação e fiscalização do 
CREF/SE todas as academias vi-
sitadas recebem um prazo para 
adequação. “Todas as academias 
que fazemos visitas rotineiras, e 
que não possuem registro junto 
ao CREF, recebem um prazo para 
fazerem o registro. Nesta acade-
mias de hoje faz dois anos que 
não possui registro, então infe-
lizmente  nessa situação não tem 
como dar prazos e ela vai encer-
rar as atividades até a regulari-
zação da situação. Assim que re-
gularizar a gente volta e reabre o 
estabelecimento”, explica a agente.
A parceria da vigilância sanitária 
e o CREF/SE busca detectar se as 

academias estão trabalhando sem 
responsável técnico e sem docu-
mentação necessária para fun-
cionamento, além de serem ob-
servadas também a estrutura dos 
locais. “A vigilância sanitária vê 
toda a parte estrutural, se a acade-
mia está adequada, para que haja 
a devida prevenção e saúde de 
toda a população”, explica Cátia 
Patrícia, coordenadora da Vigi-
lância Sanitária de São Cristóvão.
Ainda segundo ela, a vigilân-
cia sanitária possui dois pontos 
para atender a população, uma 
no Eduardo Gomes, no CEAC 
e uma na Sede, na Praça da Ma-
triz. “Temos também no portal 
da prefeitura uma aba de licen-
ciamento onde a população pode 
encontrar toda a documenta-
ção necessária para providenciar 
a regulamentação”, reforça ela.

 

Fonte: www.saocristovao.se.gov.br

http://www.cref20.org.br/
https://www.cref20.org.br/noticia/113/cref20_se_e_vigilancia_sanitaria_realizam_fiscalizacoes_em_sao_cristovao
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Ação conjunta do CREF20, vigilância sanitária, 
guarda municipal resulta na interdição de cinco 

academias em Socorro

A Prefeitura de 
Socorro, por 
meio da Se-
cretaria Mu-

nicipal de Saúde (SMS) 
e da Vigilância Sanitária 
Municipal (Visam), em 
parceria com o Conse-
lho Regional de Educa-
ção Física da 20ª Região 
Sergipe, CREF20, e com 
o apoio da Guarda Muni-
cipal de Socorro (GMS), 
realizou, na manhã desta 
sexta-feira, 20, mais uma 
ação conjunta de fisca-
lização nas academias 
do município. A medida 

visa examinar se os esta-
belecimentos possuem o 
alvará sanitário e a regu-
larização junto ao Cref.
Durante a fiscalização, as 
equipes da Visam identi-
ficaram a presença de me-
dicamentos anabolizantes 
em uma das  academias. 
O estabelecimento foi in-
terditado e o proprietário 
conduzido a delegacia, 
visto que, a comercializa-
ção de anabolizantes sem 
receita médica infrin-
ge as normas sanitárias.
A coordenadora da Visam, 
Caroline Moura, deta-

lha como ocorreu a ação. 
“Fiscalizamos cinco aca-
demias, três delas foram 
interditadas pelo Cref por 
não possuírem nenhum 
responsável técnico. As 
outras duas foram inter-
ditadas pela Visam junto 
com o Cref, também por 
não possuírem responsá-
vel técnico e por falta de 
regularidade sanitária”, 
enfatiza a coordenadora.

 

Fonte: www.anssocorro.
se.gov.br

https://www.cref20.org.br/noticia/115/acao_conjunta_do_cref20_vigilancia_sanitaria_e_guarda_municipal_resultou_em_tres_academias_interditadas_
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P r o f i s s i o n a l  f i q u e  e m  d i a  c o m  s e u 
C o n s e l h o !

 
Aproveite a prorrogação do pagamento da 

anuidade 2021. 
 

- O pagamento da anuidade 2021 com o des-
conto referente ao mês de abril, de 25%, foi 

prorrogado até 29 de outubro de 2021. 
 

- Também poderá ser parcelada em 3 x ,  sen-
do que a primeira parcela precisa ser até dia 

3 0 / 1 0 / 2 0 2 1 . 
 

- O parcelamento deverá ser solicitado por 
telefone 0 7 9  3 2 1 4 - 6 1 8 4  ou e-mail: 

atendimento@cref20.org.bri.

S A I U  N A  M Í D I A

http://www.cref20.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=i8290NLKtSk&list=UU1ss5vLJt9e_DCIrmuDrJDA&index=6
https://publicacao.saocristovao.se.gov.br/post/vigilancia-sanitaria-e-crefse-fazem-fiscalizacoes-em-academias-de-sao-cristovao
http://ansocorro.se.gov.br/visam-fiscaliza-academias-em-socorro/
https://www.cref20.org.br/noticia/115/acao_conjunta_do_cref20_vigilancia_sanitaria_e_guarda_municipal_resultou_em_tres_academias_interditadas_
https://www.cref20.org.br/noticia/115/acao_conjunta_do_cref20_vigilancia_sanitaria_e_guarda_municipal_resultou_em_tres_academias_interditadas_
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Eleições CREF20/SE - 2021

O Presidente do 
Conselho Re-
gional de Edu-
cação Física da 
20ª Região – 

CREF20/SE, em cumprimento 
à Resolução CONFEF nº 402, 
de 12 de abril de 2021 e ao Re-
gimento Eleitoral do CREF20/
SE - Resolução CREF20/SE nº 
038/2021, faz saber a todos os 
Profissionais de Educação Fí-
sica inscritos neste Conselho 
Regional que a eleição para de-
finição de 14 (quatorze) Mem-
bros do Conselho Regional de 
Educação Física da 20ª Região 
– CREF20/SE, realizar-se-á no 
dia 28 de setembro de 2021, das 
09:00 às 17:00 horas, na sede 
do CREF20/SE, na Rua Dom 
José Thomaz, n° 708 - Edifício 
Galeria Lojas 02 e 03 - São José, 
Aracaju-SE, CEP 49.015-090.

O Conselho Federal de Edu-
cação Física – CONFEF, en-
caminhará correspondência 
a todos os profissionais regis-
trados neste regional, comuni-
cando a realização da eleição.
Somente poderá votar o Pro-
fissional de Educação Físi-
ca registrado no CREF20/
SE, em pleno gozo de seus 
direitos estatutários e com 
mais de 01 (um) ano de re-
gistro ininterrupto, de acordo 
com o artigo 65 do Estatu-
to do CREF20/SE c/c artigo 
115 do Estatuto do CONFEF.

Somente poderão votar os Pro-
fissionais de Educação Física 

que estiverem em situação re-
gular e em dia com suas anui-
dades e obrigações estatutárias.
A eleição se dará por corres-
pondência, através de car-
ta-voto, OU por compareci-
mento pessoal do profissional 
na Sede deste Conselho no 
endereço acima mencionado.
A data de abertura de regis-
tro das chapas candidatas será 
no dia 31/05/2021, encerran-
do-se, impreterivelmente, às 
17 horas do dia 13/07/2021.
Errata: Leia-se a data de 
abertura de registro das cha-
pas candidatas ser no dia 
31/05/2021, encerrando-
-se, impreterivelmente, às 
17 horas do dia 30/07/2021.

“As chapas deverão ser com-
postas por 14 (quatorze) 
Membros do Conselho Regio-
nal de Educação Física da 20ª 
Região – CREF20/SE, sendo 
10 (dez) Membros Efetivos 
e 04 (quatro) Membros Su-
plentes, para mandato de 03 
(três) anos,” destacou o pre-
sidente do CREF20, Gilson 
Dória, Cref nº 000011 – G/SE.

A relação das chapas regis-
tradas com os nomes fanta-
sias, com os nomes e núme-
ros de registro profissional 
dos seus respectivos inte-
grantes, será encaminhada 
para publicação no Diário 
Oficial e divulgada na pági-
na eletrônica do CREF20/SE.

A nominata dos Profissionais 

de Educação Física aptos a 
votar estará disponível a par-
tir de 31 de maio de 2021 na 
página eletrônica do CREF20/
SE www.cref20.org.br .

As condições de elegibilida-
de e impedimento, bem como 
as instruções para o registro 
das chapas, a documenta-
ção exigida e demais dispo-
sições sobre a eleição, estão 
disciplinadas no Estatuto do 

https://www.cref20.org.br/noticia/99/eleicoes_cref20_se_2021
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CREF20/SE (RESOLUÇÃO 
CREF20/SE Nº 001/2017) e 
no Regimento Eleitoral (RE-
SOLUÇÃO CREF20/SE Nº 
038/2021) os quais se encon-
tram à disposição dos interes-
sados na página: (http://www.
cref20.org.br/eleicoes-2021 ).

Quanto aos atos relativos ao 
processo eleitoral, os prazos 
estabelecidos no Regimento 
Eleitoral do CREF20/SE terão 
sua contagem iniciada no pri-
meiro dia útil subsequente ao 
da comunicação, excluindo-
-se o dia do início e incluin-

do o último.

O CREF20/SE veiculará, até 
60 (sessenta) dias após a elei-
ção, em sua página eletrôni-
ca, a relação dos Profissio-
nais de Educação Física que 
exercerem o direito ao voto, 
sendo estarelação o docu-
mento de quitação eleitoral.

Regimento Eleitoral estará dis-
ponível nos portais eletrôni-
cos dos CREFs para consulta:

- Edital de convocação

- Nominata dos profis-

sionais aptos a votar 2021

- Portaria Cref20/SE nº 
064/2021, de 20 de maio de 2021

- Resolução Cref20/SE nº 
038/2021 , de 20 de maio de 2021

- Resolução Cref20/SE nº 
039/2021, de 20 de maio de 2021

Quem pode se eleger

Para fazer parte da chapa 
que concorrerá às eleições do 
CREF, o profissional deve ter 
votado ou justificado voto na 
última eleição, possuir um 
mínimo de dois anos de re-
gistro ininterrupto, ter curso 
superior em Educação Fí-
sica e estar em pleno gozo 
dos direitos profissionais.

 

COMPOSIÇÃO DA CHAPA 
01 - COMPROMISSO E VA-
LORIZAÇÃO

C lique  aqui

http://www.cref20.org.br/
http://www.cref20.org.br/eleicoes-2021
http://www.cref20.org.br/eleicoes-2021
https://www.confef.org.br/confef/crefs/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2F7e1a49ac2dc33e6b06b5e1bdc4b0e513_60b4bd4d2e997.pdf&clen=347355&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2F48c19ae9e916bac9f5856c6513635052_60b4bd7e9803a.pdf&clen=514164&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2F48c19ae9e916bac9f5856c6513635052_60b4bd7e9803a.pdf&clen=514164&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2F958abfd5154a6bdb3278a1157a3c5c7a_60b4bda304e85.pdf&clen=343523&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2F958abfd5154a6bdb3278a1157a3c5c7a_60b4bda304e85.pdf&clen=343523&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2F1d218e015701399c0b0115367fd62fe5_60b4bdcba909d.pdf&clen=480129&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2F1d218e015701399c0b0115367fd62fe5_60b4bdcba909d.pdf&clen=480129&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2Fbb5aaae6d0403e82c0296b36efab42d0_60b4bdf378015.pdf&clen=345787&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2Fbb5aaae6d0403e82c0296b36efab42d0_60b4bdf378015.pdf&clen=345787&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2Fb75900b9816bd2f9de4c50f3ba379048_61152a07d97bf.pdf&clen=154448&chunk=true
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Fiscalização de Pessoa Física

O Conselho Regio-
nal de Educação 
Física da 20ª Re-
gião – CREF20/

SE, conta com uma Dire-
toria de Orientação e Fis-
calização empenhada em 
assegurar a legalidade da 
intervenção profissional 
em Educação Física, iden-
tificando e apurando de-
sobediências às normas 
estabelecidas pela legis-
lação que regulamenta 
a atividade profissional 
em Educação Física com 
vistas a preservar os in-
teresses da coletividade 
pela oferta à sociedade de 
um serviço de qualidade 

orientado por profissionais 
habilitados e qualificados.
A fiscalização do exercício 
profissional é uma ação 
desenvolvida pelos Con-
selhos Regionais das pro-
fissões regulamentadas, 
com vistas a assegurar a 
oferta de produtos e ser-
viços produzidos pelos 
profissionais habilitados 
e registrados nos respec-
tivos Conselhos Profissio-
nais com segurança e qua-
lidade para a população.
A fiscalização e orien-
tação do exercício pro-
fissional é considerada 
uma importante missão 
do CREF20 para a valori-
zação do profissional de 
Educação Física perante 
a sociedade, garantindo 
os benefícios à saúde pú-
blica e cumprimento da 
legislação profissional.
Base legal: Lei Federal nº 
9.696/1998;  Resolução 
CONFEF nº 023/2000; Lei 
Federal nº 6.839/1980.

PESSOA FÍSICA

Por ocasião da visita de 
inspeção, após a identifi-
cação do Agente de Fis-
calização, o profissional 
responsável pela institui-
ção deve se identificar, 

apresentando sua cédu-
la de identidade profis-
sional, prestando todas 
as informações solicita-
das relativas a entidade e 
seu quadro profissional.
Todo profissional em 
exercício deve portar 
sua Cédula de Identida-
de Profissional, que não 
pode estar com o pra-
zo de validade expirado.
Todos os profissionais de-
vem estar com suas anui-
dades em dia. O atraso gera 
multas, juros, mora, perda 
do registro profissional e 
ainda cobrança judicial.
Observar e cumprir fiel-
mente o disposto no Có-
digo de Ética do Profis-
sional de Educação Física.
Caso deixe de exercer a 
profissão, mude de es-
tado ou país avise ime-
diatamente ao CREF, 
evitando o acúmulo de 
débitos desnecessários.
Mantenha seu ende-
reço, e-mail e telefo-
nes sempre atualizados.

Base legal: Lei Federal nº 
9.696/1998; Resolução 
CONFEF nº 233/2012, Re-
solução CONFEF 224/12 
e Resolução CONFEF nº 
134/2007.

data s  i m p o rta n t e s  e  i n f o r m at i v o s

1º de Setembro.
Dia do Profissional de Educação Física.

UNIDOS EM UM SÓ DESAFIO: 
A SAÚDE DE TODOS.

CONSELHO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA 20a REGIÃO

CREF20/SE
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Fiscais do CREF20 flagram nove pessoas por 
exercício ilegal e interditam 11 academias 

em agosto

O Departamento de 
orientação e fisca-
lização, DEOFIS, 
do Conselho Re-

gional de Educação Física da 
20ª Região Sergipe, CREF20, 
vem intensificando o comba-
te ao exercício ilegal da pro-
fissão, assim como, academias 
que insistem em funcionar 
em desconformidade com o 
que determina a Lei. Somen-
te no mês de agosto nove 
pessoas foram flagradas por 
exercício ilegal da profissão e 
onze academias interditadas, 
em 15 municípios visitados.
Foram realizadas 220 visitas 
a estabelecimentos ou espa-
ços que são utilizados para 
prática de alguma atividade 
física, dos quais 129 estavam 
regulares, sendo que 11 fo-
ram interditadas. Já pessoas 
físicas 184 foram fiscalizadas, 
das quais nove foram flagra-
das por exercício ilegal da 
profissão, e sete por desvio de 
atuação ou provisão, e 49 es-
tagiários consultados, sendo 
que 23 estavam irregulares.
As cidades visitadas foram; 
Pinhão, Macambira, Pedra 
Mole, Malhador, Itabaiana, 
Capela, Nossa Senhora do So-
corro, Lagarto, Salgado, São 
Cristóvão, Brejo Grande, Di-
vina Pastora, Nossa Senho-
ra da Glória, Nossa Senhora 
da Dores e a capital Aracaju.
“Das onze academias inter-
ditadas, cinco foram no mu-
nicípio de Nossa Senhora do 
Socorro, duas em São Cristó-

vão, uma em Itabaiana, outra 
em Salgado e duas em Aracaju. 
Essas academias não tinham 
registro e também estavam 
sem supervisor técnico no 
momento da visita. Das onze 
academias, 10 já se regulari-
zaram,” Informou Caroline 
Martins, agente de orienta-
ção e fiscalização do CREF20.
Diego Vidal, supervisor de 
orientação e fiscalização 
do CREF20, informa que o 
CREF20 vem intensificando 
cada vez mais a fiscalização, 
seja presencial, seja nas redes 
sociais. “Com a pandemia ti-
vemos que nos readaptar, aca-
demias fechadas, as pessoas 
em casa, recorriam a internet, 
redes sociais, e pessoas sem 
formação nenhuma na área 
começaram a dar aula e pres-
crever exercícios físicos, e nós 
autuamos e encaminhamos 
ao Ministé-
rio Público e 
Secretária de 
Estado da Se-
gurança Pú-
blica, para as 
devidas pro-
vidências, os 
quais já gerou 
13 processos 
julgados e as 
pessoas con-
denadas em 
fase de acor-
do, de 2020 
até o primei-
ro semestre 
desse ano,” 
r e s s a l t o u .

O supervisor também destaca 
a parceria com outros órgãos, 
tais como a Vigilância Sani-
tária, Procon, Guardas Mu-
nicipais e Polícia Militar, nas 
ações de fiscalizações. “Essas 
parcerias vem dando certo, 
e dar uma segurança maior 
para as pessoas com relação 
a academia que frequenta e 
os profissionais que ali traba-
lham.” Informou Diego Vidal.
Qualquer pessoa pode de-
núncia o exercício ilegal ou 
qualquer outra irregulari-
dade, basta acessar o site 
WWW.CREF20.ORG.BR  e 
na ouvidoria ou em denún-
cia e preencher o formulário 
de denúncia com o máximo 
de informações possíveis so-
bre a irregularidade. Não se 
preocupem, sua identida-
de é mantida no anonimato.

http://www.cref20.org.br/
https://www.cref20.org.br/noticia/124/fiscais_do_cref20_flagram_9_pessoas_por_exercicio_ilegal_e_interditam_11_academias_no_mes_de_agosto

