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Palavra do Presidente
Gilson Dória
Cref n º 00011/G-SE

que vão contra o que determina as leis.
Quero aqui também destacar o processo da aquisição da nossa sede própria,
no qual no ano de 2018 foi comprada,
e em 2019 foram providenciadas todas as licenças e já está em processo
de licitação para reforma, com previsão de entrega até o final do ano.
Onde iremos proporcionar mais conforto tanto para os que fazem parte do
conselho, como para os profissionais.
Em 2020 completamos apenas três de
CREF20, pois antes éramos ligados ao
CREF 13, Bahia. Essa enamcipação nos
deu autonomia administrativa e econômica, nos possibilitanto proporcionar

no combate as irregularidades daqueles que insistem em irem contra o que
determina a lei e atuam sem formação
ou registro. Buscamos sempre valorizar os profissionais de educação física.
Enfim, é muito importante que todos
assumam seus papéis junto à sociedade, os donos de academias, não permitindo pessoas sem formação e nem
registro atuarem nos seus estabelecimentos, aos profissionais, que sejam
éticos, e atuem de acordo com a lei, e
caso presencie alguma irregularidade,
não sejam coniventes e denunciem, e
rimeiramente quero agradea sociedade, que são quem utilizam
cer a todos que fazem parte do
esses serviços, que não se deixam se
CREF20/SE, aqueles que
levarem pelo barato, pois no
fazem parte do atendi- “Quem caminha sozinho pode até che- final pode custar muito caro.
mento, jurídico, setor de
gar mais rápido, mas aquele que vai acom- Exijam sempre o registro do
fiscalização, comunicação, admiprofissional que contrata.
nistrativo, coordenação, conse- panhado, com certeza vai mais longe” Aqui nesse Radar Cref20/
lheiros e parceiros que de alguma
SE estamos
mostranforma vem contribuíndo para melhomelhorias estruturais e administrativas do todas as ações que foram deria e valorização da Educação Física.
dando mais celeridade na confecção de senvolvidas durante o ano de 2019.
Assim como, agradecer aos órgãos parcarteiras profissionais, assim como nas Desejo um ano de 2020 cheio de paz,
ceiros, dentre eles o Procon, polícia Mirespostas aos processos e demandas saúde e realizações e que o CREF20 está
litar e Civil, Vigilância Sanitária Estaque são encaminhadas ao Conselho, sempre de portas abertas para todos.
dual e municipais, Guardas municipais,
assim como uma maior presença dos
“Quem caminha sozinho pode até
CREFITO, Ministério Público, enfim,
fiscais em todo o Estado de Sergipe. E
chegar mais rápido, mas aquele que
todos aqueles que vem se juntando ao
é isso que sempre buscamos, melhorar,
vai acompanhado, com certeza vai
CREF20 nas ações de combate aqueles
com responsabilidade e transparência, mais longe...””
(Clarice Lispector)
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Conselheiros eleitos do CREF20/SE tomam posse

A

solenidade da posso da chapa 01, eleita no processo eleitoral, o qual elegeu
28 membros para o Conselho Regional
de Educação Física da 20ª Região – CREF20/
SE, para o mandado de 2019-2024, aconteceu

mandato de 03 (três) anos e 10 (dez) Membros Efetivos e 04 (quatro) Membros Suplentes, para mandato de 06 (seis) anos.
Chapa 1, Participação e Valorização, tem
como principais propostas para o mandato;

efetivos, para mandados de seis anos:
ANTÔNIO CUSTÓDIO DE SANTANA,
CREF20/SE 000532/G-SE, CRISTOVÃO JOSÉ
BITTENCOURT DA SILVA CREF20/SE
000248/G/-SE, DAVI SOARES SANTOS RIBEI-

no auditório do Sesi, localizado na Rua Bahia,
bairro Siqueira Campos, na capital Aracaju.
Estiveram presentes todos os componentes da
chapa 01, vencedora, além de autoridades e convidados, dentre eles Sérgio Kudsi Sartori, representante do CONFEF, Carlos Eduardo Lima Rocha
de Oliveira, presidente do CREF19/AL, Antônio
Hora Filho, Secretário de Estado do Esporte, Lazer e da Juventude de Sergipe, representando o
Governado do Estado de Sergipe, Jorginho Araújo Filho, Secretário da Juventude e Esportes de
Sergipe, Jader Pereira de Farias Neto, presidente
do CREFITO7/SE, Robert o Jerônimo representante da UFSLisane Teixeira representante da Unit
O presidente Gilson Dória, CREF20/SE nº 000011G/SE, presidente em exercício desde 2017, ano de
criação do CREF20/SE, reitera que a atual gestão está atuando desde janeiro de 2017, após a
independência e desmembramento do CREF13.
“Muita gente pensa que eu sou presidente a
mais tempo, pois sempre fui ligado ao Conselho, mas só me tornei presidente quando conseguimos, com muito trabalho e ajuda de vários profissionais, criar o CREF20/SE, o que só
foi possível em 2017”, destacou o presidente.
Gilson destaca ainda que o processo eleitoral
foi marcado por muita tranquilidade, realizado
de forma transparente, democrática e agradece o apoio dos colegas profissionais e agradece aos votos de confiança depositado em seu
trabalho. “Vamos trabalhar com seriedade,
ética e responsabilidade em defesa da Educação Física de qualidade. Agradeço a todos que
depositaram seu voto de confiança na continuidade do trabalho que venho, com toda minha equipe e conselheiros, frente ao Conselho
nesses 2 anos de CREF20/SE” concluiu Gilson.
As 28 vagas são para: 10 (dez) Membros Efetivos e 04 (quatro) Membros Suplentes, para

ampliar e fortalecer as ações conjuntas de fiscalização, envolvendo os órgãos parceiros;
– Promover ações de sustentabilidade junto aos
Profissionais e Entidades ligadas à Educação Física;
– Fortalecer o papel do CREF20/SE na defesa da
Educação Física frente aos eventos esportivos;
– Fortalecer os processos operacionais internos, com o objetivo de melhorar o atendimento aos profissionais e empresas;
– Concluir o processo de reforma, ampliação e adequação da sede do CREF;
– Intensificar a fiscalização, visando combater
o exercício ilegal da profissão e irregularidades
nas empresas das diversas Regiões do Estado;
– Criar convênios e parcerias que retornem em benefícios efetivos aos profissionais
e
instituições
registradas;
– Criar premiação de boas práticas em Educação Física, assim como ações de empreendedorismo na área escolar, saúde e fitness;
Para a consecução das propostas das referidas
ações, importa reconhecer que é preciso contar
com o apoio e o esforço de todos. Com certeza,
algumas pessoas não visualizam a importância
das ações desenvolvidas na trajetória do CREF
20, ainda tão jovem. Afinal, há pessoas com ideias
diferentes ou muitas vezes simplesmente contrárias, mas há também um conjunto de pessoas que
reconhecem o valor das ações empreendidas e
a elas se associam, indicando que, se todos nós
não pensamos igualmente, devemos pensar de
forma integradora e colaborativa, de modo a promover e qualificar a Educação Física, na certeza
de que a consolidação é um processo representado por uma caminhada permanente, permeada de intencionalidades e vontades de realizar.
A chapa 01 foi eleita com cento e oitenta e seis votos válidos, constituídos pelos seguintes profissionais: Dez membros

RO – CREF20/SE 001280/G/-SE, GILSON DÓRIA LEITE FILHO – CREF20/SE 000011/G-SE,
GUSTAVO FONSECA VITERBO – CREF20/
SE 001866/G/-SE, JOSÉ ORLIANDES DE BARROS – CREF20/SE 000533/G/-SE, LANDULFO JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR – CREF20/
SE 000001/G-SE, ROBERTO JERÔNIMO DOS
SANTOS SILVA – CREF20/SE 000022/G-SE, SIMONE SANTOS GAMA- CREF20/SE 000339/GSE, WASHINGTON SANTOS SILVA – CREF20/
SE 001780/G-SE. Quatro membros suplentes para
mandados de seis anos: CARLA SOUZA DE JESUS – CREF20/SE 002162/G-SE, CLAUDEMIR
BARBOSA LIMA – CREF20/SE 001717/G-SE,
LIDINANY COSTA DOS SANTOS – CREF2-/
SE-001940/G-SE, LORENA ROMAYANE CRUZ
LIMA CHAVES – CREF20/SE001862/G-SE.
Dez membros efetivos para mandados de três
anos: AUGUSTO VINICÍUS DE M. VIANA
– CREF20/SE 000135/G/SE, DANNYLO MENEZES DOS ANJOS – CREF20/SE 002048/GSE, ELAINE ALVES DANTAS – CREF20/SE
001804/G-SE, FABIO SILVA B. DOS SANTOS
– CREF20/SE – 001806, HELBER SANTANA
SANTA ROSA – CREF20/SE 002081/G-SE, HERMÓGENES JOSÉ DE ANDRADE – CREF20/
SE 000224/G-SE, HILDAUBERTO BANDEIRA
MORENO – CREF20/SE 001005/G-SE,MARIA
AMÉLIA FEITOSA – CREF20/SE 000007/G-SE,
RAYMUNDO LUIZ DA SILVA NETO – CREF20/
SE 001662/G-SE, WILLIAN GUERRA ALVES DE
OLIVEIRA – CREF20/SE 000358/G-SE. Quatro
membros suplentes para mandado de três anos:
ALVARO SOUZA SALIMBENI DE ALMEIDA – CREF20/SE 001721/G-SE, DIEGO SILVA RAMOS – CREF20/SE 001418/G-SE, JOSÉ
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CREF20/
SE 002184, LUIZ EDUARDO MELLO DE
GÓIS JUNIOR – CREF20/SE 001453/G-SE.
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Ministério da Saúde e CONFEF discutem
importância do profissional de EF

C

om o objetivo de estreitar as relações com
os setores para a formulação conjunta de
políticas públicas, a Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES)
reuniu-se, no dia 23/01, com o Conselho Federal
de Educação Física (CONFEF). O diálogo abordou, principalmente, a importância do profissional
de Educação Física para desempenhar o trabalho
de supervisão e de formação de atividades físicas.
“A participação dos profissionais de Educação Física em uma equipe multiprofissional pode contribuir para melhorar a qualidade da assistência
prestada à população na área da saúde”, ressaltou
a secretária da SGTES, Mayra Pinheiro. O presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber destacou
a importância de a atividade ser exercida por
profissionais formados. “A atividade física pode
curar e prevenir, mas também pode lesionar, se
não for feita por profissionais da área”, afirmou.
A secretária Mayra Pinheiro também convidou
o CONFEF para participar de reuniões mensais
entre o Ministério da Saúde e os demais conselhos de profissionais da saúde, com o objetivo de
estreitar as relações entre todas as categorias para
a formação e discussão de ações na área da saúde.
SGTES
A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação
na Saúde (SGTES) é responsável por formular po-

líticas públicas orientadoras da gestão, formação e
qualificação dos trabalhadores e da regulação profissional na área da saúde no Brasil. Ademais, promover a integração dos setores de saúde e educação
no sentido de fortalecer as instituições formadoras
de profissionais atuantes na área, bem como integrar e aperfeiçoar a relação entre as gestões federal,

estaduais e municipais do SUS, no que se refere aos
planos de formação, qualificação e distribuição das
ofertas de educação e trabalho na área de saúde.
Fonte: Ministério da Saúde
Foto: Natalia Pi-

CREF20/SE encaminha parceria com o banco Banese

A parceria prever, junto ao banco, criação de linhas de créditos com condições especiais para os profissionais de
Educação Física e donos de academias

N

a manhã desta sexta-feira, 15, o Conselho Regional de Educação Física da 20ª
Região Sergipe, CREF20/SE, através do
seu presidente Gilson Dória, CREF nº 000011- G/
SE, recebeu a visita de representantes do Banco
do Estado de Sergipe, Banese, Josemary Soares,
gerente da Agência São José, e José Marques, gerente de Suporte da área de negociação de pessoa jurídica, para buscar uma linha de crédito,

com condições especiais, para profissionais de
Educação Física e donos de academias.De acordo com Gilson Dória, esse primeiro momento
foi para debater as possibilidades da parceria,
quais as condições e discutir as possibilidades,
posterior será feito a minuta da parceria a qual
será analisada. “Hoje tivemos uma conversa inicial, onde coloquei a intenção de criar junto ao
Banese uma linha de crédito com condições especiais, tanto para os profissionais quanto para
donos de academias, e foi muito bem aceita pelos representantes do Banese. Agora aguardar
a formatação da proposta,” destacou Gilson.
José Marques ressaltou a finalidade dessa primeira reunião. “Nós do banco Banese e o CREF20/
SE estamos formatando uma parceira, onde o
banco irá criar uma linha de crédito especifica para atender os profissionais de Educação
Física e donos de academias e logo será apresentada toda proposta e linhas e de crédito,
tudo bem especificado,” explicou o gerente.
O presidente do CREF20 informa que o Conselho está em busca de várias outras parceiras que
possam agregar e trazer vantagens para os profissionais de Educação Física, em diversos ramos.
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Ciclo de palestras é realizado pelo CREF20/SE
O evento contou com a participação de vários palestrantes renomados na área de fisioterapia, advocacia e profissional de Educação Física

N

o último sábado, 16, o Conselho Regional
de Educação Física da 20ª Região Sergipe,
CREF20/SE, realizou o Ciclo Multidisciplinar de Palestras – Desafios e Novos Cenários,
com o tema, Análise de Risco de Lesão nos Membros Inferiores dos Atletas: Da Recreação à Alta
Performance. Houve explanação teórica no período da manhã e avaliações práticas no turno da
tarde na clínica Reab.
Esses cursos realizados pelo CREF20/SE têm como
objetivo oferecer qualificação aos profissionais,
buscando temas importantes e profissionais renomados em diversas áreas que tenham ligação com
a Educação Física. “Além de oferecer a chance dos
profissionais se aperfeiçoarem em determinado
assunto, o CREF20/SE acaba por desenvolver uma
das suas funções enquanto Conselho, que é a promoção da Educação Física,” destacou o presidente
do CREF20, Gilson Dória, Cref nº 000011 – G/SE.
Gilson Dória destaca também a boa procura dos
profissionais pelo curso, demonstrando assim uma
preocupação em se qualificar para melhor atender
a população, e enfatiza que a agenda dos cursos
continuará e vários outros estão sendo organizados.
“O profissional não pode apenas achar que ao se
formar na faculdade não precisará mais fazer al-

gum curso, estudar, se qualificar. É preciso estar
sempre buscando novidades, qualificações, participar de palestras, fazer cursos, que irá contribuir
para que seja um profissional muito mais preparado e seguro no seu trabalho. Já estamos organizando os outros cursos para os próximos meses”
destacou Gilson Dória.
As palestras foram ministradas por: Dr. Reuthemann Esquias Texeira Tenório Albuquerque Madruga, CRM 203/SE, Dr. Paulo Marcio Pereira
Oliveira, 61025-F, Msc. prof. Paulo Rogério Cortéz
Leal, Cref nº 000149 – G/SE, Dr. Thiago Skoweonski Sodré dos Santos, OAB/BA nº 27.612, além
da Dra Karina Hatano (Mestre em Medicina do
Esporte pela Unfesp, pós graduada em fisiologia
do exercício pela Unifesp, pós graduada em Nutrologia e Acupuntura pela USP, Professora da residência de Medicina Esportiva da Unifesp, Médica
da seleção brasileira de beisebal, e da seleção brasileira de natação, Coordenadora da Medicina do
Esporte no Instituto Cohen).
Devido a logística e os custos, os cursos são oferecidos com um número de vagas limitados, nesse
foram apenas 30, assim, garante vaga os primeiros
a realizarem a inscrição e que estejam registrados
no Conselho e também em dia com a sua anuidade
e foi realizado em parceria com a clínica Reab.

Curso de Capacitação é realizado pelo CREF20/SE

N

este domingo , 24, o Conselho
Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20/SE,
com intuito de oferecer aos profissionais a oportunidade de se capacitarem,
realizou no Ginásio da Universidade Federal
de Sergipe, UFS, o curso de Capacitação com
o tema; CREF20, passado, presente e futuro
e o workshop sobre o Treinamento Poliométrico na Saúde e na Performance, ministrado,
voluntariamente, pelo Prof. Dr. Marzo Edir
da Silva Grigoletto – Cref nº 006427 – G/SE.
O curso foi organizado em dois momentos, no
primeiro uma palestra ministrada pelo presidente do CREF20/SE, Gilson Dória, e foi mediada pelo professor Universitário, Prof. Dr.

Roberto Jerônimo Cref nº 000022 -G/SE, onde
foi abordado o passado, presente e futuro do
Conselho Regional de Educação Física de Sergipe, mostrando desde a criação, para que serve, as funcionalidades e a realidade do Conselho. Já no segundo momento, foi realizado
o workshop, com demonstração na prática, e
mesmo com um pequeno infortuno, a falta de
energia, os profissionais se fizeram presentes e
foi possível finalizar as atividades programadas.
Para o presidente do CREF20, Gilson Dória,
o curso foi bastante procurado e agradece ao
professor Marzo Grigoletto, que de forma voluntária, se disponibilizou em um domingo a
tarde para ministrar o workshop e apoio do
CAEF. “Fiquei bastante satisfeito pelo núme-

ro de profissionais que participaram do curso,
em pleno domingo, isso demonstra a preocupação dos profissionais em se qualificarem
para melhor atender a sociedade. Agradeço
ao professor Marzo por se somar ao Conselho, de forma voluntária, abrilhantando ainda
mais o curso, e o apoio do Centro Académico
de Educação Física – CAEF ” destacou Gilson.
Gilson ainda destaca que esses cursos organizados pelo CREF20 são para os profissionais de
Educação Física, e é uma oportunidade que o
Conselho oferece para os profissionais se qualificaram e se prepararem cada vez melhor para o
mercado de trabalho. “Outros cursos serão realizados no decorrer do ano, fiquem ligados no site
e redes sociais do CREF20/SE,” finalizou Gilson.
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Sete pessoas flagradas por exercício ilegal no mês
de fevereiro
Foram visitados onze municípios e 155 estabelecimentos ou espaços usados para práticas de
alguma atividade física

O

Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20/SE, através
do seu setor de Orientação e Fiscalização
(DEOFIS) sempre buscando desenvolver um dos seus
papéis junto à sociedade de órgão fiscalizador da profissão, trabalhando diariamente para dar uma maior
tranquilidade à população com relação à atuação dos
profissionais de Educação Física, assim como mais
segurança para quem frequenta academias. Foram
visitados, no mês de fevereiro, onze municípios e flagrados sete pessoas por exercício ilegal da profissão.
As cidades visitadas foram: Cristinápolis, Tomar do Geru, Areia Branca, Lagarto, Malhador, Pedrinhas, Arauá, Ribeirópolis, Itabaiana, Divina Pastora e a capital, Aracaju.
Foram realizadas 133 consultas de pessoas físicas,
as quais 106 estavam regulares, sete pessoas flagradas por exercício ilegal, 13 por desvio de provisão/
atuação. Já as academias ou estabelecimentos usados para prática de exercícios físicos, dos 155 visitados, cinco foram escolas, 90 estão regulares, dois
tiveram as atividades encerradas. Os estágios fiscalizados foram 37, desses 18 estavam irregulares.
De acordo com o supervisor de orientação e fiscali-

zação do CREF20, Diego Vidal, essas visitas já fazem
parte do planejamento do CREF20, mas à medida que
as denúncias vão chegando ao conselho, as fiscalizações são intensificadas. “É bom lembrar que o profissional tem um papel importante ao perceber qualquer
irregularidade e fazer a denúncia imediatamente ao
conselho, informando principalmente o horário em
que ocorre a irregularidade,” ressaltou Diego Vidal.
Ainda segundo Diego Vidal para o exercício ilegal a

pena pode ser de prisão simples ou multa, a fraude em
estágio o caso é encaminhado ao Ministério Público
que poderá aplicar multas mediante Termo 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 obrigatoriedade do registro empresarial.

PC prende dois suspeitos de tráfico de anabolizantes em
Aracaju

N

a tarde da segunda-feira, 18, policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam dois suspeitos de traficar anabolizantes na cidade de
Aracaju. Um dos suspeitos alugava uma sala no
Centro da capital para armazenar as substâncias.
Segundo a polícia, as investigações iniciaram
há cerca de 6 meses, após ligações para o Disque Denúncia. As informações davam conta da
atuação do suspeito Vinícius Genésio Cunha Nunes na venda de anabolizantes e outras substâncias para várias academias e clientes de Aracaju.
“Há cerca de 15 dias conseguimos identificar o local
que o suspeito alugou para servir de suporte para as
substâncias que ele vendia. Já na tarde de segunda,
foi deflagrada a prisão dele e do motoboy Ramon
Jonas Lima, que trabalhava para ele”, esclarece a
delegada Aliete Melo, responsável pela operação.
A delegada também explica que o suspeito Vinícius
tinha iniciado o tráfico há alguns anos, mas só em
2018 teve um crescimento exponencial. “A maior
parte da substância ele armazenava na sala no Centro de Aracaju, mas também foi apreendida uma
quantidade de droga no apartamento que o suspei-
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to residia, no bairro Atalaia”, explica a delegada.
De acordo com as informações, esse tipo de infração corresponde à mesma pena de tráfico de drogas, de 5 a 15 anos de prisão. “Eles tinham uma
escala comercial para fazer a entrega do produto.
São produtos que serão periciados, pois são comercializados sem a autorização do órgão de vigilância sanitária”, ressalta o delegado Osvaldo Re-

zende, do Departamento de Narcóticos (Denarc).
Os dois suspeitos e o material apreendido foram
levados ao Denarc. Eles irão responder pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou
medicinais de produtos de procedência ignorada.

www.cref20.org.br

Sergipano é convidado para coordenar evento
nacional
O Combat Games é uma seletiva nacional escolar de Karatê e seleciona atletas para seleção brasileira para participar dos Jogos Mundiais Escolares de Lutas

N

a manhã desta segunda-feira, 25, o Conselho Regional de Educação Física da 20ª
Região Sergipe, CREF20/SE, recebeu a visita do profissional Luciano Viera, Cref nº 654 – P/

SE, presidente da Federação Sergipana de Jiu Jitsu
e da Federação Sergipana de Luta Olímpica, solicitando apoio do Conselho, e para informar que foi
convidado recentemente pela Confederação Brasi-

leira de Desporto Escolares (CBDE) para coordenar
o Combat Games 2019, modalidade luta olímpica.
O Combate Games é uma Seletiva Nacional Escolar
de Karatê, promovida pela Confederação Brasileira
do Desporto Escolar (CBDE), acontecerá no período de 18 a 21 de abril em Palmas-Tocantins e definirá
a Seleção Brasileira que participará do ISF Combat
Games 2019 (Jogos Mundiais Escolares de Lutas).
O ISF Combat Games 2019, promovido pela
Internacional School Sport Federation (ISF)
com apoio da World Karatê Federation (WKF),
acontecerá no período de 16 a 21 de junho
de 2019, na cidade de Budapeste – Hungria.
Luciano Viera destaca a importância do registro
dos profissionais de Educação Física no Conselho, pois assim os profissionais têm um respaldo, segurança, pois o Conselho tem como finalidade básica seja a prestação de serviços nas
áreas das atividades físicas, desportivas e similares.

CREF20/SE realiza primeira reunião plenária 2019
Na reunião foi apresentado a prestação de contas do exercício 2018 e as ações do setor de orientação e fiscalização

O

Conselho Regional de Educação Física
da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, realizou no último sábado, 30, a primeira
reunião plenária em 2019, com intuito de demonstrar para os Conselheiros a prestação de contas do
Conselho do exercício 2018 e todas ações desenvolvidas pelo setor de orientação e fiscalização.
Na reunião foi detalhado todo o movimento financeiro do CREF20/SE, assim como comprovação
dos gastos, demonstrando as planilhas de arrecadação e gastos no exercício de 2018, assim como
previsão para reforma da nova sede do CREF20.
Também foi apresentado todas as ações desenvolvidas pelo setor de orientação e fiscalização
do Conselho, DEOFIS, e foram sanadas as dúvidas dos conselheiros sobre denúncias e modo
de agir diante de algumas situações vivenciadas
pelos fiscais no dia a dia de visitas e diligências.
Para o presidente do CREF20/SE, Gilson Dória, CREF nº 000011 – G/SE, essas reuniões
são importantes para que os Conselheiros
possam estar por dentro do que é feito pelo
Conselho. “Isso demonstra a transparência a
qual a gente do Conselho trabalhamos, sem
precisa esconde nada, e trabalhando sempre a baixo do limite prudencial permitido,
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Fiscais do CREF20/SE flagram 15 estágios irregulares
em março

C

Ao todo foram consultados a situação de 27 estagiários que estavam atuando em academias

onselho Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20/SE, através
do setor de orientação e fiscalização (DEOFIS), empenhado em assegurar a legalidade da
intervenção profissional em Educação
Física e buscando
identificar e punir
qualquer irregularidade em desacordo com as normas
estabelecidas
pela
legislação que regulamenta a atividade profissional em
Educação
Física,
visitou no mês de
março, oito municípios, 155 estabelecimentos que são
usados para prática de alguma atividade física e flagrou 15 estágios irregulares.
As cidades visitadas foram: Tobias Barreto, Lagarto, Itabaiana, Itabaianinha, Moita Bonita, Nossa

Senhora do Socorro, Estância e a capital, Aracaju.
De acordo com a agente de orientação e fiscalização do CREF20/SE, Caroline Martins, ao todo
foram realizas 155 vistas a academias, sendo

que 22 em outros estabelecimentos ou espaços,
dos quais 36 estavam regulares. Já pessoas físicas, foram consultadas 51 pessoas, sendo que 13

flagradas em desvio de atuação/ jurisdição. Dos
27 estágios consultados, 15 estavam irregulares.
A fiscal Caroline Martins destaca que a fiscalização do exercício profissional é uma ação desenvolvida pelos Conselhos
Regionais
das profissões regulamentadas, com
visitas
rotineiras
ou para diligenciar
alguma denúncia,
buscando assegurar
a oferta dos serviços
oferecidos
pelos profissionais
habilitados e registrados no Conselho
Profissional, com
segurança e qualidade para a população. “Preservar os
interesses da coletividade pela oferta à sociedade de um serviço de
qualidade e segurança, orientado por profissionais habilitados e capacitados,” concluiu a fiscal.

Profissionais de EF têm prioridade na vacinação
contra influenza

O

s profissionais de Educação Física são reconhecidos por lei como
profissionais de saúde, com
base na Resolução nº 218, de
6 de março de 1997, do Conselho Nacional de Saúde, e estão
incluídos em um dos grupos
prioritários da campanha nacional de vacinação contra
influenza. Para receber a imunização, quem não for vacinado em seu local de trabalho
poderá procurar uma unidade
básica de saúde e apresentar
a cédula de identidade profissional do Conselho Regional de Educação Física da 20ª
Região Sergipe, CREF20/SE.
A vacina protege contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B
(caso mais agudo da doença).
Os profissionais de educação
física estão inseridos no grupo
de profissionais da saúde, que
também inclui profissionais ou
técnicos das áreas de medicina,
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odontologia, enfermagem,
serviço social, farmácia,
fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, biologia, nutrição e veterinária.
Gilson Dória, presidente
do CREF20/SE, destaca a
importância dos profissionais de Educação Física
aderirem essa campanha,
que além de contribui para
própria saúde, também irá
propagar um direito adquirido e difundir a campanha entre os profissionais.
“Parte da população, e até
mesmo alguns profissionais, não tem conhecimento de que os profissionais
de educação física são reconhecidos por lei como
profissionais da saúde, com
base na Resolução n° 218,
de 6 de março de 1997, do
Conselho Nacional da Saúde,” destacou Gilson Dória.

www.cref20.org.br

PC prende suspeito de comercializar anabolizantes
em academias
Homem recebia pagamento à vista ou no cartão de crédito pelos produtos comercializados

P

oliciais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam, na noite de terça-feira, 23, a prisão em flagrante de José
Almeida de Carvalho Neto, 22 anos, no momento
em que o homem saía da própria residência em seu
veículo para efetuar a venda de substâncias anabolizantes em academias na zona sul da capital.
“Parte dos anabolizantes foi encontrada no automóvel Honda Civic do indivíduo e a outra parte da droga em seu apartamento, totalizando
cerca de 170 itens de anabolizantes”, destacou o
delegado Osvaldo Resende, diretor do Denarc.
Investigações desencadeadas pelo Denarc constataram que após a prisão de Vinícius Genesio Cunha
Nunes no dia 18 de março deste ano, o investigado
José Almeida aumentou seu comércio ilícito com o
objetivo de angariar os clientes do outro investigado.
“José Almeida inclusive montou uma estrutura
comercial, com anúncios publicitários da oferta
do produtos de origem ilícita, que eram comercializados à vista e também no sistema cartão de crédito. Ele realizava no próprio veículo as entregas
de anabolizantes em academias de Aracaju a jovens das classes média e alta”, concluiu o delegado.
Fonte: SSP/SE

Denarc recebe reconhecimento do CREF20 por
apreensão de anabolizantes

O

Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe (CREF20/SE) reconheceu
o trabalho realizado pelo Departamento de
Narcóticos (Denarc), realizado em operação deflagrada no dia 23 de abril. A ação resultou na apreensão
de 170 itens de anabolizantes na Zona Sul da capital.
O presidente do CREF20/SE, Gilson Doria Leite
Filho, encaminhou oficio de agradecimento ao diretor do Denarc, delegado Osvaldo Rezende, ressaltando a importância do trabalho para a garantia
da segurança e da saúde dos praticantes de atividades físicas. O conselho também reitera que está
a disposição para contribuir em ações como essa.
“O combate a venda de narcóticos é fundamental
para garantir a segurança e bem estar da sociedade. Nos colocamos à disposição para qualquer parceria que vise combater o uso indevido de anabolizantes, bandeira esta defendida por este conselho,
inclusive através da campanha ‘diga não aos anabolizantes, evite a dor de quem te ama’”, destacou.

ordenação do delegado Osvaldo Rezende, prenderam
em flagrante José Almeida de Carvalho Neto, de 22
anos, no momento em que saia da própria residência
em um veículo próprio para efetuar a venda de substâncias anabolizantes em academias da Zona Sul.

Fonte: SSP/SE

Apreensão
No dia 23 de abril, policiais civis do Denarc, sob a co-
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Sete pessoas flagradas por exercício ilegal em
abril

A

gentes de orientação e fiscalização, DEOFIS,
do Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região, CREF20/SE, buscando sempre
desempenhar seu papel junto a sociedade de fiscalizar e coibir pessoas e estabelecimentos que estão
irregulares e vão de encontro o que estabelece a Lei
9696/98, na qual regulamentou a profissão de Educação Física.Assim, no mês de abril foram visitados
128 estabelecimentos que oferecem a prática de exercícios físicos, 94 pessoas consultadas, sendo que sete
foram flagradas por exercício ilegal da profissão, e
13 municípios visitados, que são eles: Lagarto, Simão Dias, São Cristóvão, Umbaúba, Santa Luzia do
Itanhy, Indiaroba, Riachão do Dantas, Nossa Senho-

ra da Glória, Nossa Senhora das Dores, Poço Redondo, Nossa Senhora do Socorro e a capital, Aracaju.
Foram flagrados sete pessoas pelo exercício ilegal da
profissão, dos 94 consultados, além de oito em desvio
de atuação/ provisão, nos quais 74 estavam regulares.
Das 128 academias e espaços que oferecem a prática
de exercícios físicos, 73 regulares, quatro escolas, e
14 outros, dos 36 estágios verificados, 20 regulares.
De acordo com o supervisor de orientação e fiscalização do CREF20/SE, Diego Vidal, O setor de fiscalização segue seu trabalho diário tanto na capital, como
no interior e qualquer pessoa pode denunciar ao
conselho qualquer irregularidade. “Para denunciar
irregularidades em academias e/ou com profissionais

CREF20/SE realiza reunião

Conselho Regional de Educação Física da 20ª
Região Sergipe, CREF20/SE, realizou no último sábado, 25, reunião plenária com seus
conselheiros, para apreciação e aprovação, a prestação de contas e o Relatório de Gestão e Governança do
ano 2018, que será encaminhado ao Tribunal de Contas da União – TCU, além de outros pontos em pauta.
Na reunião plenária, além da apresentação do relatório de gestão e governança 2018, foi apresentado os resultados administrativos, financeiro,
fiscalização, jurídico e de comunicação, referente a
janeiro a abril 2019, apresentação de registro, baixa
e transferência, apresentação do projeto das atividades de comemoração do dia 1º de setembro (Dia
do Profissional de Educação Física), andamento da

ção do projeto para aquisição de um
veículo para a fiscalização, do sistema
de consulta online que serão disponibilizados no site, além do que ocorreu.
De acordo com o presidente do CREF20/
SE, Gilson Dória, Cref nº 000011- G/SE,
sua gestão é baseada na transparência
e compromisso com os recursos públicos. “Minha gestão sempre se baseou
na transparência, até porque, faço uma
gestão pautada no compromisso com
os recursos os quais são utilizados pelo
Conselho, de maneira responsável, e
essas reuniões plenárias são muitos
importantes para que os Conselheiros
possam participar, opinar, analisar
tudo que está sendo feito, questionar
e contribuir para uma gestão cada
vez melhor, ” destacou Gilson Dória.
Na oportunidade também foi apresentado,

reforma da sede, do concurso público, e apresenta-

para avaliação da importância, o aplicativo Ris-

plenária

O
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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 fiscalização” destacou Diego Vidal.
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.

cos Cardiovasculares para utilização nas atividades dos Profissionais de Educação Física.

www.cref20.org.br

NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe, CREF20/
SE, vem através desta, considerando a decisão do processo nº 000410938.2013.4.05.8500, esclarecer que o Conselho é responsável pelo regular
processamento do registro dos profissionais. Questões diversas aos registros devem ser tratadas diretamente com a Secretária de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura.

Unit firma nova parceria com o CREF20/SE
Com o convênio, profissionais de Educação Física terão descontos na pós-graduação

N

a última segunda-feira, 10, o presidente do Conselho Regional de Educação
Física da 20ª Região Sergipe, CREF20/
SE, Gilson Dória, Cref n° 000011-G/se, esteve
na Universidade Tiradentes para assinatura de
nova parceria com a instituição de ensino. A
iniciativa firmada, por meio da Diretoria de Negócios da Unit, amplia as oportunidades de descontos para os profissionais de Educação Física.
No convênio, a partir de agora, os profissionais devidamente registrados no
CREF20/SE terão 27% de descontos nos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Unit.
“Esta nova parceria deve, certamente, ampliar
os horizontes desses profissionais com a formação continuada. O caminho é, juntamente com o

CREF20, saber qual a demanda atual, construir
projetos e motivar esses profissionais ao contínuo aperfeiçoamento”, declara o professor Marcos Wandir, diretor de Educação Corporativa.
Entre os cursos voltados aos profissionais de Educação Física estão o de Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo e Musculação e Personal Training.
Gilson Dória destaca a criação do Clube de Benefícios criado pelo CREF20/SE para os profissionais de Educação e que irá dar descontos
em produtos e serviços variados. “Mesmo não
sendo a função do Conselho ele vem buscando
oferecer cada vez mais vantagens e oportunidades para os profissionais,” ressaltou Dória.

Fiscais flagram 4 pessoas por exercício ilegal em maio

O

Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE,
através do seu setor de orientação e fiscalização, DEOFIS, dando continuidade ao seu
trabalho diário de fiscalização, visitando espaços
que oferecem a prática de atividades físicas, dando prioridade as denúncias que são enviadas ao
Conselho, resultaram, nesse mês de maio, no flagrante de quatro pessoas por exercício ilegal da
profissão e oito municípios visitados, além de acompanhar o 17ª Edição dos jogos Escolares TV Sergipe.
Os municípios visitados foram; Itabaianinha, Tomar do Geru, Salgado, Simão Dias, Poço Verde, Riachão do Dantas, Areia Branca e a capital, Aracaju.
Foram feitas visitas a 141 estabelecimentos que
oferecem espaços para prática de alguma atividade física, dos quais 57 estavam regulares, também
foram fiscalizadas 111 pessoas, desses quatro estavam exercendo exercício ilegal da profissão e 92
estavam regulares, além de 26 estagiários consultados e desse 16 estavam com alguma irregularidade.
Na sede do Conselho, foram registrados pelo sistema 716 atendimentos, 14 pessoas físicas registrados, e 4 pessoas jurídicas registras no mês de maio.

Caroline Martins, agente de orientação e fiscalização
do CREF20/SE, destaca a importância das fiscalizações para garantir a segurança de quem procura uma academia ou personal com a finalidade de
praticar alguma atividade física que possa proporcionar uma melhor qualidade de vida, e notificar as
irregularidades encontradas de acordo com a Lei.
“Por meio desta tarefa de fiscalização, o CREF20/
SE tem a intenção de garantir que somente profissionais e estabelecimentos registrados no
Conselho, possam atuar e funcionar, respectivamente, oferecendo a sociedade um serviço de qualidade e seguro, ” informou a fiscal.

3.688/41 art. 47. Quanto aos casos de fraudes relacionadas ao descumprimento da lei de estágio, os estabelecimentos flagrados foram encaminhados ao Ministério Público do Trabalho e Emprego, conforme a Lei
11.788/80. Já os estabelecimentos que não são registrados no Conselho, são encaminhados os autos para
Justiça Federal, segundo o que consta na Lei 6.839/80.
Os proprietários dos estabelecimentos flagrados
com alguma irregularidade, e que não estão 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.

Autuação
Diante do ocorrido, as
pessoas que foram flagradas no exercício ilegal, foram encaminhadas
os autos a Secretária de
Estado da Segurança Pública, SSP/SE, segundo as
leis 9.696/98 e decreto lei
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CREF20 fiscaliza 17ª Edição dos Jogos Escolares da
TV Sergipe

O

Conselho Regional de Educação Física da 20ª
Região Sergipe, CREF20/SE, através do seu
setor de Orientação e Fiscalização, DEOFIS,
acompanhou a 17º Edição dos Jogos Escolares da TV
Sergipe, que foi realizado entre os dias 20 de maio a
6 de junho, com intuito de assegurar a legalidade da
intervenção profissional em Educação Física, identificando e apurando desobediências a lei que dispõe
que a função de técnico das equipes inscritas como
treinadores dos jogos Escolares, seja, obrigatoriamente, exercida por profissionais de educação física.
De acordo com a fiscal do CREF20/SE, Caroline Martins, a falta do registro profissional em determinadas
modalidades, tais como; handebol, basquete e vôlei,
caracteriza exercício ilegal da profissão, constituindo contravenção penal prevista no Decreto-Lei nº
3.688/41, 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 e qualificados.
“Os organizadores de competições esportivas devem concorrer 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, ” destacou Caroline.
Ainda segundo a fiscal, foram realizadas consultas a

75 profissionais que estavam participando dos jogos
e somente um estava irregular sem o registro no Conselho. “Essa foi atuada e dado o prazo para realizar o
registro, que já foi feito, ” destacou Caroline Martins.
“Além disso, o regulamento da competição no Art. 6º,
dispõe sobre a obrigatoriedade de um representante
do CREF20/SE na comissão de honra da competição.
Já no Art. 70º, destaca a obrigatoriedade da apresentação da carteira profissional. O conselho encontra-se
fazendo um trabalho forte na fiscalização de todas as
modalidades dos Jogos Escolares, ”destacou a fiscal.

nis de quadra, tênis de mesa e xadrez). Ao todo, cerca
de sete mil estudantes devem participar do evento.
Outra grande novidade na edição 2019 dos Jogos Escolares foi a entrada do e-Sports como modalidade
oficial. O jogo League of Legends foi o jogo escolhido para este primeiro ano dos games na competição.
Os jogos Escolares TV Sergipe servem de seletiva para competições nacionais e internacionais em diversas modalidades. Ao longo de 16
anos de história, o evento ajudou a revelar muitos atletas que se projetaram até fora do país,
como a jogadora de vôlei de praia Duda Lisboa.
A gente fica feliz quando acompanhamos uma
competição desse nível e não flagramos irregularidades por parte dos profissionais de Educação
Física, nesse ano, apenas uma estava sem registro, mas já foi providenciado. Isso é fruto de um
trabalho longo, de parcerias e orientação nas instituições, assim como os organizadores sobre a
obrigatoriedade do registro junto ao Conselho dos
profissionais que atuam nesses jogos e dão aulas
em escolas, ” finalizou o presidente do CREF20/SE.

Essa nova realidade do esporte no Brasil vigora
desde 1º de setembro de 1998, portanto há mais de
11 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, ”
destacou Gilson Dória, presidente do CREF20/SE.
Jogos Escolares TV Sergipe
A edição de 2019 dos Jogos Escolares TV Sergipe terá
disputas em seis modalidades coletivas (basquete,
futsal, handebol, polo aquático, vôlei e vôlei de praia)
e dez individuais (atletismo, badminton, ginástica
artística, ginástica rítmica, judô, Karatê, natação, tê-

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 20ª REGIÃO SERGIPE –
CREF20/SE, no uso de suas atribuições legais, torna pública a suspensão do regular trâmite do Concurso Público nos termos da decisão liminar proferida nos autos do processo nº
0807023-66.2018.4.05.8500.
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Série: Educação Física como forma de inclusão Social

O

Projeto de natação para deficientes passa a formar atletas

Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20/SE, buscando
desempenhar além de suas funções primordiais, que é registrar, orientar e fiscalizar, busca também promover, e valorizar a Educação Física, vem
buscando reconhecer e incentivar projetos e profissionais que desenvolvem atividades físicas visando a
inclusão social. Esse é o caso de Ivan Alves Secundo,
CREF nº 0652 – G/SE, servidor público a mais de 33
anos, 21 anos dedicados a educação, técnico de natação habilitado nível 2 e finalizando o nível 3, e desde
2006 a frente de um projeto de aulas de natação para
atender deficientes, criado pelo Departamento de
Educação Física do Governo do Estado de Sergipe.
O projeto atende cerca de 60 jovens e além do professor de Educação Física conta com mais dois
estagiários do curso de Educação Física e tem aulas de terça a sábado nos turnos da manhã e tarde, e são divididos por níveis de aprendizagem.
Hoje o projeto conta com 20 atletas preparados para
disputar competições, alguns estão entre os dez no
brasileiro da categoria, seleção de jovens, outros foram campeões Norte e Nordeste da modalidade. “Passou de um projeto que tinha o intuito de recreação,
terapêutico e inclusão, para um projeto, também, de
treinamento de atletas para competições estaduais
e nacionais da modalidade., ” destacou o professor.
Ivan esclarece que trabalhar com deficientes não é
tão complicado com se imagina, mas que precisa de
uma atenção especial nas especificidades de cada
um, necessário uma leitura geral e buscar adequar
a modalidade a cada tipo de deficiência, e destaca que uma formação acadêmica é de fundamental
importância, pois só com conhecimentos técnicos
pode-se desenvolver as atividades de maneira satisfatória e segura e o CREF20 é muito importante nesse papel de fiscalizar e garantir que somente pessoas formadas e registradas possam atuar.
“A superação faz parte do dia a dia de pais e fami-

liares de pessoas com necessidades especiais e, a
inclusão facilita muito esse processo, e ter um profissional formado e registrado junto ao Conselho,
passa uma maior confiança para quem precisa e de
quem entrega os filhos com deficiência para realizar alguma atividade física, ” falou Gilson Dória,
Cref nº 000011 –G/SE, presidente do CREF20/SE.
“É preciso observar com cuidado cada tipo de deficiência e pensar em como estimular essa pessoa de uma
forma que não venha a comprometer ainda mais a
saúde dele, entender e trabalhar os estímulos de cada
um. Isso tudo só é possível, de forma segura, com uma
formação acadêmica, pois assim o profissional irá deslumbra um mundo de conhecimento que irão auxiliar
no desenvolvimento das atividades, ” ressaltou Ivan.

senvolvimento e inclusão de pessoas como algum tipo
de deficiência. O CREF20 buscar apoiar e parabeniza
os profissionais que de alguma forma são envolvidos
em projetos como esse, sérios e dirigidos por profissionais formados e registrados, ” concluiu Gilson.

Comitê Paralímpico Brasileiro
O Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB, é o órgão que
faz a gestão e desenvolvimento do esporte Paralímpico
promovendo a inclusão de pessoas com deficiência em
todas as suas dimensões. Promove o esporte Paralímpico da iniciação ao alto rendimento, e a inclusão da
pessoa com deficiência na sociedade. E segundo Ivan,
a CPB apoia o projeto oferecendo cursos, competições
e disponibilizado o centro de treinamento que fica localizado na cidade de São Paulo, além de hospedagem,
quando estão participando de alguma competição.
“Eles fazem o acompanhamento diário, envio relatórios
diários, e eles avaliam a evolução dos atletas durantes
as competições, além de oferecem capacitações. Tenho
vários cursos na área feito pela CPB, ” destacou o Ivan.
O presidente do CREF20, ressalta que o papel do
conselho além de suas funções para o qual foi criado, que é de registrar, orientar e fiscalizar a Educação Física, também precisa promover e incentivar
e buscar parcerias para uma melhor valorização da
profissão. “ Projetos como esse só mostrar o quanto
é importante a Educação Física, pois auxilia no de-
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O Conselho defende você. Você defende o Conselho
Posicionamento do Sistema CONFEF/CREFs sobre a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 108/2019

O

Sistema CONFEF/CREFs vem a público
demonstrar preocupação diante da Proposta de Emenda à Constituição – PEC
108/2019, que dispõe sobre a natureza jurídica
dos Conselhos Profissionais, e que propõe, entre outros pontos, desobrigar os profissionais da
inscrição em seus respectivos conselhos de classe.
O Sistema CONFEF/CREFs, criado por meio
da Lei 9.696/98, durante 20 anos de existência, se mantém fiel aos princípios apresentados pelo então Deputado Federal Eduardo
Mascarenhas que, ao apresentar o Projeto de
Lei de criação dos Conselhos Federal e Regionais de Educação Física, ressaltava aos parlamentares a finalidade de defender a socieda-

de e valorizar o exercício profissional na área.
Nesse sentido, o CONFEF expõe a sua compreensão de que os Conselhos Profissionais, ao
atuarem como um braço do Estado, têm uma
missão social da mais alta relevância que é a de
fiscalizar a qualidade dos serviços que são oferecidos à população. No que diz respeito as profissões da área da saúde, como é o caso da Educação Física, os mecanismos que protegem o
cidadão são ainda mais pertinentes, pois o erro,
em muitos casos, pode ser fatal ou incapacitante.
Contudo, foi apenas a partir da regulamentação
da Profissão que o país começou a modificar a
cultura até então vigente, que permitia que qualquer indivíduo sem qualificação prestasse servi-

ços em atividades físicas, exercícios físicos e também no esporte, atuando na saúde e na formação
de crianças, jovens, adultos e idosos. A mudança
desse quadro só foi possível em razão, principalmente, do poder de polícia administrativa que
detém os conselhos profissionais, condição que
atualmente se viabiliza em razão dos conselhos
profissionais serem autarquia pública sui generis.
Deste modo, a PEC 108/2019, da forma como está
apresentada, ameaça a segurança da sociedade por
retirar dos Conselhos Profissionais a possibilidade de fiscalizar a prática profissional e de garantir
a intervenção qualificada. Por essa razão, o CONFEF, irmanado com os diversos Conselhos Profissionais, lutará para que o Congresso Nacional
resguarde as condições atuais de funcionamento
das entidades, com poderes para fiscalizar o exercício profissional e zelar pela defesa da sociedade.
O CONFEF também envidará esforços para que
o estado brasileiro considere os Conselhos Profissionais como parceiros no desenvolvimento do
seu projeto de modernização e não como óbice
para o futuro que deseja alcançar. Por fim, o CONFEF acredita que os parlamentares terão sabedoria e responsabilidade necessárias para analisar a
PEC, evitando retrocessos nos serviços prestados
pelos Conselhos das Profissões Regulamentadas.
Autor: Comunicação – CONFEF

NOTA DO CONSELHO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A

tualmente é possível constatar um incremento
por parte dos Conselhos das profissões da área da
saúde na criação de especialidades profissionais
em campos/áreas que, em princípio, parecem
extrapolar os limites de intervenção da própria profissão, haja
vista a linha tênue que se estabelece entre determinadas especialidades e os elementos estruturantes de outras profissões.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Educação Física faz as seguintes considerações de caráter geral:
A definição e a regulamentação de Especialidades Profissionais,
abrangendo novos campos de intervenção, deve reforçar o entendimentosobreosprocessoseasestruturasdetrabalhoqueasnovas
especialidades irão abarcar, o que se traduz, entre outros aspectos,
na definição do papel profissional, na objetivação das competências técnicas e ético-profissionais desejadas para determinada
especialidades, assim como nas formas e nas ferramentas exigidas para o exercício profissional em determinada especialidade.
Asespecialidadesprofissionaisdevemreconhecerascompetências
legalmente estabelecidas para cada uma das profissões da saúde.
Uma coisa é o avanço científico e tecnológico da área profissional,
o que induz novas possibilidades para a intervenção em determinadaprofissão.Entretanto,essereconhecimento,porsisó,nãoamparaacriaçãodeespecialidadesapartirdoalargamentodocampo/
área do exercício profissional definido em legislação específica.
3. A criação de especialidades profissionais em saúde deve ir além
da demarcação de novos nichos de mercado, se preocupando
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com os limites e possíveis interface com as demais profissões e
com a organização dos diferentes setores da saúde. Tais iniciativas,
muitas vezes, tendem a confundir o real objetivo da formação
inicial nas diferentes áreas, o trabalho multidisciplinar e o próprioalinhamento do exercício profissional no âmbito da Saúde.
4. Os Profissionais da Saúde, no âmbito das suas especialidades, devem respeitar os limites do exercício profissional
que demarcam as diferentes profissões dessa área, pautando as suas atividades laborais nos setores da saúde, ou
demais espaços de intervenção, em conformidade com as
competências técnicas e éticas instituídas pela sua profissão.
Feitas essas considerações o CONFEF esclarece ao conjunto dos
Profissionais de Educação Física que reafirma a sua crença na
importância política, técnica e ética, assim como no caráter de
cooperação que deve perpassar o conjunto das profissões da
área da Saúde, externando a sua compreensão de que as recen-

tes Especialidades Profissionais, a exemplo daquelas criadas e
regulamentadas pelos Conselhos de Fisioterapia, Enfermagem
e Biomedicina, embora tenham como foco o exercício físico e/
ou o esporte, ficarão circunscritas às competências instituídas
legalmente quando da regulamentação das respectivas profissões, evitando conflito de competências e de intervenções com
os profissionais de Educação Física, e respeitando a autonomia
destes profissionais no conjunto das demais profissões da Saúde.
Em,20dejulhode2019.
JorgeSteinhilber

Presidente

www.cref20.org.br

Fiscais do CREF20/SE flagram 29 pessoas por exercício
ilegal no 1º semestre

O

Conselho Regional de Educação Física
20º Região Sergipe, CREF20/SE, desempenhando sua função como órgão normalizador, disciplinador e fiscalizador das atividades próprias dos profissionais de Educação
Física e das pessoas jurídicas, cuja a finalidade
básica é a prestação de serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares, através do
seu Departamento de Orientação e Fiscalização,
DEOFIS, fecha o primeiro semestre com 846 estabelecimentos visitados, em 37 municípios, além
de 704 profissionais fiscalizados, 153 estágios consultados e 29 pessoas flagradas por exercício ilegal.
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. “Buscamos preservar os interesses
da coletividade pela oferta à sociedade de um serviço
de qualidade e seguro, orientado por profissionais
habilitados e qualificados, ” ressaltou o presidente
do CREF20/SE Gilson Dória, Cref nº 000011 –G/SE.
No primeiro semestre do ano, foram realizadas 846
visitas a estabelecimentos, as quais 422 estavam regulares, 62 anuidades em atrasos, 17 tiveram as atividades encerradas, 42 estavam fechadas no momento
da visita, 543 foram estabelecimentos credenciados,
18 escolas, 53 não credenciadas sem documentos, 35
credenciadas com documentos, outros espaços 175.
Já pessoas físicas foram 704 fiscalizados, desses 513
estavam regulares, os demais apresentavam algum
tipo de irregularidade, tais como; 19 anuidades em
atraso, 10 cédulas vencidas, 52 desvios de provisão/
atuação, 29 pessoas flagradas por exercício ilegal da
profissão e 81 totalmente irregulares. Além de 153
estágios consultados, sendo que 85 apresentavam algum tipo de irregularidade, desde falta de contrato, ou
até mesmo sem responsável técnico na hora da visita.
Diego Vidal, supervisor do departamento de
orientação e fiscalização, informa que foram aplicadas efetivamente 47 multas, sendo esse total o
resultado após autuação e as pessoas e estabelecimentos terem recorridos no prazo estipulado em
lei, que é de 15 dias após a notificação e as defesas
serem analisadas pelo setor jurídico do Conselho.
“Os proprietários dos estabelecimentos flagrados

com alguma irregularidade, ou que não estejam
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, ” informou o supervisor do DEOFIS.
O setor de fiscalização segue seu trabalho diário tanto na capital, como no interior para denunciar irregularidades em academias e/ou com
indivíduos que insistem em atuar de forma irre-

gular, colocando a saúde e integridade física das
pessoas em risco, qualquer cidadão pode acessar
o site ou baixar o aplicativo e realizar a denúncia.
“Por meio desta tarefa de fiscalização o CREF20/
SE tem a intenção de garantir que somente profissionais e estabelecimentos, habilitados e devidamente registrados no Conselho, possam
atuar de maneira legal, oferecendo a sociedade um serviço de qualidade e seguro, ” destacou Caroline Martins, fiscal do CREF20/SE.

ATENDIMENTO
O setor de atendimento do CREF20/SE realizou nesse primeiro semestre 7280 atendimentos na sede do
Conselho e registrou 29 novas pessoas jurídicas e 228
profissionais. “Estamos buscando sempre melhorar
cada vez mais o acolhimento aos profissionais que
vem ao Conselho registrar ou buscar algum tipo de
orientação, para isso adquirir nossa sede própria,
com todas as licenças em dias, estamos em fase de
licitação para iniciar a reforma. Com certeza que
irá proporcionar um maior conforto e acolhimento a quem nos procurar,” concluiu Gilson Dória.
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Sete pessoas flagradas por exercício ilegal no mês
de julho

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. Somente no mês de julho foram feitas
130 visitas a estabelecimentos
e 152 pessoas consultadas,
sendo flagradas sete pessoas
por exercício ilegal da profissão, em 13 municípios.
“O objetivo de tudo isso é
garantir, saúde e qualidade
à população mediante atendimento por profissionais de
Educação Física devidamente formados e registados no
Conselho, assim como locais
seguros. Os dados das deflagrações são divulgados mensalmente no site do Conselho,
” destacou o supervisor de

orientação e fiscalização do CREF20/SE, Diego Vidal.
Do total de 130 estabelecimentos que foram visitados, 99 estavam regulares, três escolas, duas atividades encerradas, foram 152 pessoas consultadas,
dos quais sete foram flagradas por exercício ilegal
da profissão, dez por desvios de provisão/atuação,
126 estavam regulares. Já os estágios foram 30 ve-

rificado a situação, desses, 14 estavam irregulares.
As cidades visitadas foram: São Cristóvão, Itaporanga D’Ajuda, Nossa Senhora do Socorro,
Pinhão, Macambira, Lagarto, Riachão do Dantas, Itabaiana, Carira, Nossa Senhora da Glória, Feira Nova, Frei Paulo e a capital, Aracaju.
“Com esse trabalho de orientação e fiscalização o
CREF20 tem como finalidade buscar coibir que pessoas sem
formação na área
venha atuar, oferecendo assim mais
qualidade na prestação de serviços à sociedade, tanto pelos
profissionais como
pelos estabelecimentos,’ concluiu o presidente do CREF20/
SE, Gilson Dória,
Cref nº 000011-G/SE.

II Congresso Multiprofissional de Saúde HIB

R

epresentação do Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20/
SE, participou da abertura do
II Congresso Multiprofissional de Saúde
que acontece nos dias 28 a 31 de agosto,
no Quality Hotel, em Aracaju. Estiveram
presentes representantes dos Conselhos
de Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia
e Terapia ocupacional e Educação Física. Cada representante teve breve fala de
abertura enfatizando a importância da
promoção desse tipo de evento.A representante do CREF20/SE, Simone Gama,
Cref nº 000339-G/SE, abordou a necessidade dos profissionais estarem integrados numa perspectiva de abordagem
multidisciplinar do indivíduo, cada um
respeitando o limite e especificidade de
sua área de formação acadêmica, mas não
deixando de conhecer as outras especialidades, onde o objetivo é um só.“Cuidar
e assistir o aluno, o cliente ou paciente de
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forma integral, pois saúde não é ausência
de doença, é mais que isso, é o estado de
completo bem-estar físico, mental e social, devendo os profissionais trabalharem dentro das esferas bio-psico-social, ”

destacou Simone.A necessidade hoje que
se apresenta é de unir saberes para dar soluções efetivas e eficazes a esse indivíduo.

www.cref20.org.br

Série: Educação Física como forma de Inclusão
Social
A Educação Física também como área de inclusão para deficientes visuais

A

Educação Física como um grande instrumento de inclusão para pessoas que possuem deficiências visuais, causando mudanças positivas e contribuindo para um melhor
conhecimento de suas capacidades motoras, bem
como melhorando o convívio social. Comprovando esses benefícios que Enaldo Boaventura Costa,
deficiente visual, hoje é licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), e
está terminando e graduando em Educação Física
pela Universidade Federal de Sergipe -UFS , para
atuar também em academias e como personal trainer. É atleta Paralímpico, Faixa Preta, e 2º DAN em
judô, além de monitor do projeto Judô para todos.
Enaldo ressalta que foi através da atividade física e
do esporte que ele, enquanto deficiente visual, conseguiu obter sua independência no dia a dia, e destaca a
importância do registro no Conselho tornando apto
ao exercer sua profissão de acordo com o que determina a Lei. “Dentro da prática dos mesmos pude desen-

volver e melhorar aspectos como lateralidade e equilíbrio fazendo com que eu me sentisse mais seguro,
para que chegasse a esse resultado de independência.
Através do registro que posso ser realmente habilitado a ingressar na minha área de trabalho. O mesmo
representa uma conquista alcançada, servindo de
exemplo para outros deficientes em geral” ressaltou.
Com esses feitos, Enaldo, se tornou o primeiro deficiente visual a se tornar faixa preta (Judô) no estado
de Sergipe, e após esse feito percebeu que precisava
se aperfeiçoar nessa área. “Senti a necessidade de
buscar conhecimentos, me aprofundar e me capacitar melhor. Como atleta, buscar uma graduação em
educação física proporciona um melhor entendimento na movimentação corporal, na parte biológica,
física e mental do ser humano”, acrescentou Enaldo.
O faixa preta em judô fala da necessidade da prática de atividade física para a criança com deficiência, para o seu desenvolvimento pessoal, físico e
mental, assim como para a inclusão no meio social
e que as escolas e universidades precisam de uma
atenção maior na preparação do seu corpo docente
para atender pessoas com deficiências. “Com base
na minha vida educacional tenho a ideia de que os
professores necessitam de um preparo a mais para
fornecer uma aula de educação física inclusiva. Em
prática de estágios acadêmicos pude ter a certeza.
Presenciei aulas de educação física em escolas onde
o deficiente realizava a prática separado aos demais
colegas considerados normais, pude aplicar atividades diante dos meus conhecimentos, tais que possibilitaram a participação de todos em geral” destacou.
O presidente do Conselho Regional de Educação
Física da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, Gilson
Dória, Cref nº 000011 – G/SE, destaca a participação do Conselho nesse processo, sendo uma de
suas funções primordiais que é a promoção da
Educação Física, e que o sistema precisa buscar
se adaptar cada vez mais para atender essa parcela da sociedade que possuem alguma deficiência,
e não as excluir. “Devemos propor uma Educação

Física realmente inclusiva, no qual os professores
precisam adequar as atividades as condições dos
alunos, e não o aluno à atividade para que sejam
participativos e consequentemente haja um desenvolvimento de suas potencialidades”, salientou Dória.
“Espera-se que os deficientes visuais com a prática de atividades físicas possam se descobrir como
uma pessoa que é capaz de lidar com a limitação
que possui. E através de um trabalho psicomotor
desenvolver uma autonomia, elevar sua autoestima e perceber que o fato de ser cego ou possuir
baixa visão não o impede de participar da Educação Física escolar com outras pessoas. E através de
um trabalho psicomotor desenvolver uma autonomia, elevar sua autoestima e perceber que o fato de
ser cego ou possuir baixa ou nenhuma visão não o
impede de participar da Educação Física, seja no
nível escolar ou universitário juntos com outras
pessoas” finalizou o presidente do CREF20/SE.
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INFORMATIVO CREF20/SE nº 01/2019
Justiça Federal de Sergipe confirma LEGALIDADE e OBRIGATORIEDADE da exigência do Registro Profissional no Sistema CONFEF/CREFs para o regular exercício da Educação Física na Educação Básica

C

ampanha feita pelo SINTESE contraria a Lei
e a diversas decisões judiciais acerca do tema.
O SINTESE em reunião realizada no dia
04 de setembro de 2019 realizou uma Plenária
com professores de Educação Física para definir ações de mobilização e luta contra filiação ao
Conselho Regional de Educação Física, ou seja,
se recusando a cumprir uma determinação legal.
O registro no Sistema CONFEF/CREFs para regular exercício da Educação Física na Educação Básica é requisito legal, nos termos da Lei 9696/98.
Dispõe a Lei 9.696/1998 que o exercício da atividade de Educação Física e a designação de
Profissional de Educação Física são prerrogativas dos profissionais regularmente inscritos no
Conselho Federal de Educação Física e registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.
Tal entendimento foi reconhecido no processo nº
00035940820104058500, processo este no qual a
demanda do SINTESE, para que não fosse exigido
o registro foi julgada IMPROCEDENTE. Vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. REGISTRO DE PROFISSIONAL. PROFESSOR DA
REDE PÚBLICA. EXIGÊNCIA LEGAL. LEI 9696/98.
Cuida-se de apelação e remessa obrigatória tida por
interposta contra sentença que julgou improceden-

te o pedido, qual seja, o de suspensão da exigência
de que os professores que trabalham para o Estado
de Sergipe ministrando aulas de Educação Física
sejam inscritos no respectivo conselho profissional.
Não se conhece do agravo retido interposto pelo Conselho Regional de Educação Física de Sergipe – CREF/
SE, em razão de sua apreciação não ter sido requerida por ocasião das contrarrazões, conforme exigência prevista no art. 523, caput e parágrafo 1º, do CPC.
O art. 1º, da Lei nº 9696/98 dispõe que o “exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é
prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física”.
O e. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
pela legalidade da exigência do registro do profissional de Educação Física no CREF para fins de exercício da profissão, em razão do disposto no art. 1º, da
Lei nº 9696/98 (RESP 200501580714, Ministro: JORGE MUSSI, STJ – QUINTA TURMA, 29/03/2010).
Como bem ressaltado pelo ilustre sentenciante, “quem regulamenta o exercício profissional
são leis federais e o contratante, seja ele público ou privado, deve obediência a tal legislação”.
Agravo
retido
não
conhecido.
Apelação e remessa obrigatória tida por interposta
improvidas.
(PROCESSO:

00035940820104058500,

AC

–

Apelação Civel – 515721, DESEMBARGADOR
FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, Primeira
Turma, JULGAMENTO: 12/05/2011, PUBLICAÇÃO: DJE – Data::19/05/2011 – Página::137)
Corroborando o alegado, informamos que há decisão judicial, processo nº 0004109-38.2013.4.05.8500,
no qual o Estado de Sergipe deve exigir de todos os
professores de Educação Física o registro no CREF.
Há ainda recomendação nos autos do Inquérito Civil n° 50.17.01.0021 em trâmite perante o Ministério Publico do Estado de Sergipe
na qual se exige o registro dos profissionais
da rede municipal de Itabaiana. Vejamos:
Os Conselhos de Fiscalização Profissional foram
criados por lei, com caracterização jurídica de autarquias e dotados de personalidade de direito público.
Como as demais autarquias, essas entidades constituem desmembramentos legais da União, possuindo
feixe de atribuições próprio da ação estatal, no caso do
CREF20/SE: Atividades de fiscalização profissional.
Dessa maneira, em termos de síntese, os Conselhos Profissionais detêm personalidade jurídica
de direito público, sendo autarquias federais incumbidas, legalmente, do exercício de atividades
de polícia sobre as profissões regulamentadas.
Dessa forma, esclarecemos que a falta do registro
para provimento e, consequentemente, exercício
da Educação Física na Educação Básica é ato ILEGAL e que o CREF20/SE continuará combatendo a
ilegalidade, visando o regular cumprimento da Lei.

OpenDay de Wellness acontece na Unit e empossa
sergipano na Academia Brasileira de Educação Física
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U

m dos destaques do OpenDay de Wellness registrou a posse do professor
Antônio César Cabral na Academia Brasileira de Educação Física. O evento reuniu professores, estudantes e profissionais da área e oficializou a
representatividade sergipana na primeira Academia
Brasileira de Educação Física, instituição criada com
o objetivo de promover o reconhecimento de quem
se destaca no esporte. O professor César é o primeiro acadêmico da entidade a representar Sergipe.
Ele ocupa a cadeira de número 17, cuja patrona é a
professora Maria Augusta Moura, uma sergipana
reconhecida internacionalmente e atuante delegada da Federação Internacional de Educação Física.
“É um evento que revela um futuro promissor,
uma vez que um dos temas apresenta a perspectiva de negócios na área do profissional”, afirma o
presidente do Conselho e delegado da Federação
Internacional de Educação Física, Gilson Dória.
Ele reconhece o empenho e o interesse da Unit

em estabelecer parcerias que promovam o estímulo aos jovens para a prática da educação física.
“Esse é um momento histórico para a educação física brasileira, principalmente para Sergipe, com a
posse do professor Antônio César Cabral, em razão
da sua trajetória na área”, diz Cássio Hartmaan, que
representa a Fiep como delegado adjunto nacional.
Para o novo membro da Academia, professor
Antônio Cabral, a escolha do seu nome como representante de Sergipe na entidade representa
uma grande responsabilidade, uma vez que passa a representar a categoria de professores vinculados à área de Educação Física de Sergipe.
“Isso por si só já é um peso muito grande. Vou me
esmerar ao máximo para poder representar da melhor maneira possível a Educação Física de Sergipe
junto à Academia Brasileira de Educação Física”.
Para o coordenador dos cursos de pós-graduação em Educação Física, professor Estélio Dantas,
o evento marca o convênio da Unit com o Con-

selho Regional de Educação Física de Sergipe.
“Fizemos um convênio e estamos dando 27% de desconto aos membros do CREF/20 para fazer pós-graduação conosco, além de estarmos financiando em 40
meses o curso, sem juros”, salienta o professor Estélio.
Segundo o docente, são ofertados quatro cursos na
área: Musculação e Personal; Treinamento Desportivo e Fisiologia do Exercício; Gerontologia; e Educação
Física Hospitalar e Programa de Saúde da Família.
A programação diversificada contou com a palestra
proferida pelo presidente da Fiep Brasil e do Instituto
Fitness Brasil, Valdir Soares. Em seguida o professor
Pitanga apresentou um aplicativo destinado aos profissionais de Educação Física e discorreu sobre o tema
sedentarismo. Para encerrar o OpenDay de Wellness,
o membro da Academia Brasileira de Educação Física Cássio Hartmaan fez uma abordagem com uma
brilhante narrativa sobre a história da entidade.

Educação Física comemora o dia do profissional
com atividades diversas

M

otivados pela ideia de comemorar o
dia do profissional de Educação Física, professores, acadêmicos e egressos
que despontam no mercado pela excelência do
exercício da profissão estiveram reunidos na noite da sexta-feira, 30, no auditório B do bloco G.
Na oportunidade, os participantes do evento
deram início a uma programação que se estendeu no sábado, pela manhã, num longo trecho
da Orla da Atalaia, onde acadêmicos fizeram
uma campanha de conscientização com a distribuição de sacolas plásticas para a coleta de lixo.
Durante a programação noturna, além da entrega de placas de reconhecimento pelos serviços
prestados a colaboradores, a atividade desenvolvida pela coordenação do curso contou com
relatos de experiências por parte de egressos.
Dentre os participantes convidados, os relatos do primeiro aluno formado pela Unit em
Educação Física, Marco Antônio Chalita, mostraram para os participantes o compromisso da instituição com a qualidade do ensino.
“Me formei em 2000, trabalhei como professor
durante sete anos aqui, e hoje venho falar sobre a profissão e o que ela me oferece ao longo

dos anos para que os alunos possam compreender o processo e escolher sobre suas melhores oportunidades”, comenta o professor Marco.
Participante ativo de todas as ações promovidas pela
coordenação do curso, o presidente do Conselho Regional de Educação Física, Gilson Dória, reconhece a
importância da academia na formação de profissionais que lidam diretamente com a saúde da população.
“Parabenizo essa instituição, que desde o início da regulamentação tem sido parceria do
CRE 20/SE, e reafirmo que é com bastante alegria que vimos profissionais que são formados
aqui e que vêm atendendo a sociedade com ética
e com responsabilidade”, pondera o presidente.
Ao reafirmar que o encontro celebra a data comemorativa ao profissional da Educação Física, a coordenadora do curso, professora Lisane Teixeira, lembra que

a profissão está cada vez mais valorizada em razão da
necessidade crescente da sociedade em utilizar os variados serviços oferecidos pelos profissionais da área.
As comemorações alusivas à categoria culminaram com a atividade extensionista da qual muitos participam anualmente. Nas areias da praia
da Atalaia, centenas de alunos aproveitaram a
manhã do sábado para a distribuição de sacolas de coleta. A ideia é conscientizar a população
sobre a importância de manter a praia limpa.

Fonte: www.unit.br
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1º de Setembro - Dia do Profissional de
Educação Física
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Quatro pessoas flagradas por exercício ilegal em
agosto

O

Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20/SE, buscando
sempre desempenhar suas funções como
Conselho de classe busca através do seu setor de
orientação e fiscalização, DEOFIS, atuar diariamente para garantir e assegurar o desenvolvimento do
trabalho em defesa da saúde e da educação física
dos sergipanos, garantindo assim a melhoria da
qualidade do serviço prestado tanto pelos profissionais quanto pelos espaços que oferecem a prática de atividade física. Nesse mês de agosto foram
realizadas 155 visitas a estabelecimentos e 103 pessoas fiscalizadas, em sete municípios sergipanos.
As cidades visitadas foram; Frei Paulo, Carira, Salgado, Estância, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro e a capital, Aracaju.
Dos 155 estabelecimentos visitados, 78 estavam regulares. Já os profissionais, dos 103, quatro foram flagrados em exercício ilegal e três por
desvio de atuação, sendo 80 regulares Foram
também consultados 20 estagiários, dos quais
11 apresentaram algum tipo de irregularidade.
De acordo com o supervisor de orientação e fisca-

lização do CREF20, Diego Vidal, as penalidades
são variadas de acordo com cada caso, vai desde
advertência podendo chegar 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 Público que poderá aplicar multas mediante Termo 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 obrigatoriedade do registro empresarial, ” explicou Diego.
O presidente do CREF20, professor Gilson Dória,
explica que as escolhas das cidades são feitas de
acordo com a quantidade de denúncias que o Conselho recebe e que faz parte da rotina diária do
conselho visitar os municípios sergipanos. “Mas
isso não quer dizer que apenas aquelas as quais
recebemos mais reclamações serão fiscalizadas.
O trabalho de fiscalização é diário, mas quando
percebemos que determinada cidade precisa de
uma ação mais contundente, organizamos uma
operação em conjunto com outros órgãos e realizamos as visitas, ” destacou o presidente do CREF20.

Diego Vidal ressalta que as visitam irão continuar e
alerta aos profissionais que façam sua parte ao presenciarem alguma situação irregular denunciando ao
CREF20, através do aplicativo CREF20, site: wwww.
cref20.se.gov.br ou e-mail: fiscalizacao@cref20.org.br

CREF20/SE realiza Blitz Treino Seguro em Aracaju
As ações têm como objetivo efetivar as fiscalizações do Conselho e coibir pessoas sem formação e
registro de atuarem

B

uscando garantir que somente profissionais
e estabelecimentos registrados no Conselho
possam atuar, oferecendo um serviço de qualidade e seguro, o setor de orientação e fiscalização,
DEOFIS, do Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20/SE, iniciou no último dia
21 de agosto as “blitzes Treino Seguro”, no qual os fiscais visitam academias e fazem plantões nesses locais.
De acordo com o supervisor do DEOFIS, Diego
Vidal, a fiscalização do exercício profissional é
uma ação desenvolvida pelos Conselhos Regionais das profissões regulamentadas, com vistas
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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.
“Essas blitzes têm o intuito de garantir que somente profissionais e estabelecimentos registrados possam atuar, oferecendo mais segurança à população.
Desse modo, procuramos nesse primeiro momento, visitar aquelas academias com maior fluxo de
personal trainers, verificando a situação de todos.
Mas, paralelo as blitzes, continuamos com as visitas diárias e diligenciando as denúncias que são

encaminhadas ao Conselho” ressaltou Diego Vidal.
“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, ” destacou o presidente do
CREF20/SE, Gilson Dória Cref nº 000011- G/SE.

www.cref20.org.br

Encontro Estadual de Educação Física leva aos professores debate sobre o Currículo de Sergipe

A

20ª edição do Encontro Estadual de Educação Física de Sergipe teve início na manhã desta sexta-feira, 20, no auditório da
Faculdade Maurício de Nassau, em Aracaju. Promovido pela Secretaria de Estado da Educação, do
Esporte e da Cultura (Seduc), por intermédio do
Departamento de Educação (DED) e Superintendência Especial de Esporte (Supee), em parceria
com o Conselho Regional de Educação Física (CREF/
SE), o encontro acadêmico teve como tema “Currículo Sergipano, Educação Física e Movimento”.
O encontro acontece em dois momentos. O primeiro
vai até sábado, 20, com palestras e conferências; o segundo ocorrerá no período de 7 a 9 de outubro, com
cursos e oficinas cujo objetivo é instrumentalizar
docentes e discentes de Educação Física para atuar
em sua prática profissional na escola e no desenvolvimento de projetos esportivos e projetos de área.
O evento foi aberto pela superintendente especial
de Esportes da Seduc, Mariana Dantas, que destacou a necessidade de se criar uma linguagem,
única no Estado, que os professores de educação
física possam aplicar nas salas de aula, dentro das
nossas escolas, desenvolvendo plenamente essa disciplina como componente curricular obrigatório.
“Nós convidamos profissionais do mais alto gabarito daqui e de outros estados, professores que
fizeram parte da construção da Base Nacional Comum Curricular e que têm um know how muito
grande para falar sobre o tema, justamente para
que a gente faça essa interlocução entre as mais
diversas áreas que abrangem o esporte e a educação física dentro da escola, para que a gente abra o
leque de oportunidades e de informações para os
nossos professores e estes possam ver que têm um
campo muito vasto para trabalhar a educação física dentro da escola com nossas crianças”, afirmou.
A professora Áurea Sérgia Oliveira Prado participou do encontro, representando a diretora do
Departamento de Educação (DED/Seduc), e falou
sobre a importância da Educação Física dentro do
contexto da BNCC. “Queremos fazer com que o
Currículo de Sergipe se torne um documento ativo na escola. Eu lembro que quando começamos a
escrevê-lo, o maior número de colaboradores que
encontramos foi de professores de educação física.
Então as ações, pensamentos e atitudes, nós pensamos juntos, e está valendo a pena ver profissionais
que conseguem levar para a sala de aula ações que
levem nossos alunos a serem protagonistas”, disse.

Compartilhamento de informações
Durante o encontro, os profissionais puderam compartilhar informações e se atualizar sobre a área da
Educação Física, em especial, no contexto do Currículo de Sergipe. Eles puderam trocar ideias acerca
da elaboração de planejamentos anuais diante da
normatização do currículo de Sergipe para o ensino
fundamental; Implementação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio; e discussões sobre a Educação Física com foco no componente curricular e nos projetos de área e projetos esportivos.
A abertura contou com uma palestra do professor
Amauri Aparecido Bassoli de Oliveira, doutor em
Educação Física pela Universidade de Campinas
(Unicamp). “Esse é um momento de reflexão sobre
nossa atuação profissional e o quanto ela tem caminhado na perspectiva de uma inovação, de uma atualização. Esses encontros são fundamentais para que
os professores possam ter um choque sobre aquilo
que estão realizando e ver como podem melhorar e
revitalizar as suas práticas, para que estas possam
ser cada vez mais significativas para o processo
educacional das crianças e adolescentes”, declarou.
Quem também esteve presente foi Gilson Dória,
presidente do Conselho Regional de Educação Física (CREF 20). “Quero parabenizar o Governo do
Estado por manter esse encontro de educação física
durante 20 anos. É importante para fortalecer esse
componente curricular nas redes de educação. Estamos vendo a valorização e a contribuição que a educação física dá para a formação do cidadão”, afirmou.
Os professores também se mostraram prestigiados por poderem participar de mais uma edição
do Encontro Estadual de Educação Física. Foi o
caso de Leandro Teixeira, professor no Colégio
Estadual José Amaral Lemos, em Pirambu. “Qualquer atualização de que a gente possa participar
para obter novos conhecimentos, principalmente
nesse momento em que estão surgindo algumas
mudanças dentro dos conteúdos específicos da

BNCC, é de grande importância para nós”, disse.
A mesma opinião foi compartilhada por Gláucia
Pereira da Silva Santos, professora no Colégio Estadual Almirante Barroso, em Muribeca. “Aqui é
uma oportunidade para nós ampliarmos os nossos
conhecimentos. Como o Currículo de Sergipe é um
documento novo, cada encontro que acontece com
os professores traz mais benefícios, pois a gente começa a se adaptar a esse novo currículo”, declarou.
I Prêmio Professor Destaque Seduc 2019
Uma das novidades para esta edição do encontro foi
o I Prêmio Professor Destaque Seduc 2019. Ao todo,
10 professores das Diretorias Regionais de Educação (DREs e DEA) receberam o certificado, que tem
como objetivo reconhecer os projetos pedagógicos
exitosos que são desenvolvidos nas escolas estaduais.
Os contemplados foram os professores: Elizabeth
Dias da Silva, Leilton Lima Soares, José Wellington Santos Júnior, Eder Marinheiro Souza,
Wagner Luiz Facion, Valdione Evangelista Alves
Santos, Michell Dean Alcântara Souto, Carlos Antônio do Nascimento Rodrigues, Antônio Roberto Leite Correia e Ana Clécia Alves dos Santos.
O professor Wagner Luiz Facion, um dos ganhadores, ensina no Colégio Estadual Leandro Maciel,
em Rosário do Catete, e desenvolve um trabalho
com os alunos na modalidade ciclismo. “Nesse
projeto somos apenas coadjuvantes. Os estudantes é que são os verdadeiros protagonistas. Para
mim é uma grande satisfação vê-los praticando
o ciclismo, que ainda é um esporte um tanto elitizado, devido aos custos do material”, declarou.

Fonte e fotos: Ascom/Seduc
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Fiscais do CREF20/SE flagram quatro pessoas por exercício ilegal em setembro

O

Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, através do seu
setor de orientação e fiscalização,
DEOFIS, vem trabalhando diariamente para garantir que apenas profissionais, academias e espaços utiliza-

dos para prática de atividades físicas,
registrados junto ao Conselho,
possam atuar, proporcionando mais
segurança e qualidade nos serviços
prestados e valorizando assim a profissão de Educação Física e seus profissionais. E no mês setembro flagrou

dez estágios irregulares, além de
quatro pessoas por exercício ilegal.
As cidades visitadas no mês de setembro pelos fiscais do CREF20, foram;
Lagarto, Poço Verde, Pedrinhas, São
Cristóvão, Campo do Brito, Itaporanga, Socorro, Aracaju, Capela, Ilha
das Flores, Brejo Grande, Carmópolis,
Propriá, e Nossa Senhora da Glória.
De acordo com a agente de orientação e fiscalização do CREF20/SE,
Caroline Martins, ao todo foram
realizadas 171 vistas a academias e espaços que são utilizados para práticas de atividade física, das quais 68
estavam regulares. Já pessoas físicas,
foram consultadas 141 pessoas, sendo
quatro por exercício ilegal da profissão, dois em desvio de atuação/ jurisdição e 127 estavam regulares. Dos
27 estágios consultados, 10 estavam
apresentava alguma irregularidade.

CREF20 debate sobre atividade de luta e esporte
de combate nas escolas
Na oportunidade foram reunidos coordenadores de cursos de Educação Física de Sergipe

N

a manhã desta quarta-feira, 09, o
presidente do Conselho Regional
de Educação Física da 20ª Região
Sergipe, CREF20/SE, Gilson Dória, Cref nº
000011 – G/SE, recebeu na sede do Conselho coordenadores de cursos de Educação
Física de Sergipe, para discutir e orientar
as atividades de luta e esporte de combate nas escolas. Na qual ficou definido que
cada participante irá sugerir um tópico,
fundamentado, para criação de um documento que servirá de orientação para
as escolas da rede de ensino de Sergipe.
Para o presidente do CREF20/SE a reunião
foi marcada após receber várias denúncias e
observar que várias pessoas, sem formação,
preparo, ou conhecimento, estão ministrando aulas de lutas ou combates em escolas, no
qual gera um risco enorme para integridade
física e saúde dos alunos. Como nas aulas e
treinos ocorre prescrição de exercícios nos
aquecimentos, alongamentos e treino físicos.
“É importante a formação pois traz um olhar
mais crítico, conhecimento sobre o objetivo
das aulas, progressão pedagógica, planejamento e fase de treino. Principalmente ter
conhecimentos dos limites do corpo das
crianças, algo fundamental importância
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para quem trabalha com crianças. Assim,
preocupado com esses potenciais riscos, vimos a necessidade de buscamos orientar,
sugerindo aspectos que possam dar uma
maior segurança para os alunos praticantes, ” destacou o presidente do CREF20.
Gilson ainda destaca que a falta de acompanhamento e recursos qualificados para orientação técnica das várias modalidades de lutas
que causam desvirtuação do conteúdo pedagógico, levando a riscos e acaba por substituir a tradicional filosofia de defesa, pelo
incentivo a violência e agressão, com consequências danosa a vida social e ao esporte.
“O nosso objetivo é assegura o sadio desenvolvimento nas atividades esportivas nas
escolas, dentro do trinômio, esporte educação, esporte performance, esporte e harmonia, o qual constitui um real objetivo das
lutas nas escolas, ” enfatizou Gilson Dória.
“O Conselho continua sua missão de defender a sociedade a fim de que os serviços prestados nas áreas de atividades físicas e desportivas sejam prestados por
Profissionais de Educação Física qualificados e capacitados. Concluiu Gilson Dória.
Estiveram presente na reunião: Claudemir Barbosa Lima (Conselheiro /CREF20),

Estélio Henrique (PSA/Universidade Tiradentes – UNIT), Lúcio Marques (Fiep/
SE), Marcelo Mendonça (Centro Universitário Estácio Sergipe), Roberto Jerônimo (Universidade Federal de Sergipe
– UFS), Davi Soares ( Faculdade AGES),
Silvan Silva de Araújo ( Uninassau).

www.cref20.org.br

Encerramento do 36º Jogos da Primavera

U

ma festa de muita luz, som, brilho,
alegria e emoção. Foi assim a solenidade
de encerramento da 36ª edição Jogos da
Primavera, ocorrido na tarde da sexta-feira (18),
no Complexo Cultural “O Gonzagão”, em Aracaju.
As festividades tiveram início com a premiação
das equipes e atletas vencedores e finalizou com a
entrega dos troféus aos vencedores desta edição.
O Colégio Estadual Leandro Maciel, de Rosário
do Catete, foi o grande destaque entre as escolas
da rede pública estadual. A unidade de ensino de
Rosário do Catete, foi a primeira colocada entre
as escolas da rede pública estadual, com a oitava
colocação na classificação geral, seguida do CE
Amaral Lemos, de Pirambu, que foi o nono colocado.
O título de campeão geral ficou com o IDFG que
conquistou 114 medalhas, sendo 48 de ouro, 26
de prata e 40 de bronze. Na segunda colocação
vem o Colégio Arquidiocesano com 45 medalhas,
sendo 22 de ouro, 4 de prata e 19 de bronze. Na
terceira colocação em o Colégio Bom Pastor, de
Aracaju, que conquistou 19 medalhas de ouro, 16
de prata e 5 de bronze, no total de 40 medalhas.

Referente à essa conquista, a diretora do Colégio, Neide
da Conceição, falou um pouco sobre a participação dos
atletas. “É um orgulho muito grande ver nossos alunos
nesse empenho e o nosso colégio ficar em primeiro
lugar geral, entre as instituições da rede pública. É um
incentivo e motivo de incentivo. Uma conquista muito
grande, para o esporte dentro do colégio”, afirmou.
O CE Leandro Maciel se destacou em modalidades
como o Ciclismo e o Atletismo. Os atletas Vitor Gabriel
e Ana Luiza, representantes do colégio de Rosário do
Catete, participaram pela primeira vez dos Jogos e já
conseguiram conquistar medalhas nas provas. Vitor

Comemoração
Os números comprovam que a 36ª edição dos Jogos
da Primavera, foi a mais concorrida, quebrando
recordes em todos os quesitos. Ao todo, foram dezoito
modalidades, sendo 13 individuais e cinco coletivas.
Além disso, outros números comprovam a
grandiosidade do evento: foram 12.206 participações,
6.273 atletas inscritos, 382 escolas, com a presença
de 66 municípios sergipanos nas competições. As
modalidades se dividiram nas categorias A e B,
masculino e feminino, classificando as idades entre
12 e 14/15 e 17 anos. Também houve destaque para as
paramodalidades, como o vôlei sentado e o paratletismo.
A cerimônia ocorreu após o fim da terceira etapa
do evento, que confirmou a participação dos
alunos-atletas sergipanos, na etapa nacional dos
Jogos Escolares da Juventude, em Blumenau/SC.
Um dos destaques dos Jogos, o Colégio Estadual
Leandro Maciel, de Rosário do Catete, conseguiu
boas colocações diante do quadro geral, em
oitavo lugar, e também levando em consideração
as instituições da rede pública estadual.

foi Ouro no Revezamento e Ana foi Ouro em Salto
à Distância e nos 60 metros rasos. Ambos citaram o
frio na barriga e o orgulho de participar dos Jogos,
contando com o incentivo dos professores e familiares.
Outro destaque no quadro geral foi o Colégio
Estadual José Amaral Lemos, da cidade de Pirambu,
nono na classificação geral. A atleta Ana Clara,
medalhista de Atletismo do Colégio, conquistou
Ouro e Prata nas provas de Revezamento e 75
metros e falou que o sentimento foi de emoção,
pois já havia participado dos Jogos, porém
conseguiu “medalhar” pela primeira vez este ano.
Referente ao futsal feminino, a técnica do CE
Nelson Rezende, Lúcia Gerônimo, resumiu de
forma positiva a participação do time. “Foi uma
competição difícil, buscamos preparar as meninas
nos critérios táticos, técnicos e psicológicos, para
chegar até a final e ganhar.”, ressaltou a técnica.
Além do primeiro lugar na categoria B, o time
feminino obteve o terceiro lugar na categoria A.
Campeão geral
Representantes do campeão geral deste ano, o

Instituto Dom Fernando Gomes (IDFG), receberam
o troféu no palco do Gonzagão, acompanhados da
superintendente Mariana Dantas. Um dos medalhistas,
o aluno Gustavo Rodrigues, Ouro nos 100 metros
rasos, compartilhou o que sentiu na competição. “É
um sentimento que não tem explicação. Fico feliz por
ter ganho essa medalha e agradeço aos professores
por isso. Vamos agora para Blumenau, conquistar
mais uma medalha para Sergipe”, informou o atleta.
A cerimônia foi concluída com chave de ouro, com
o discurso da Superintendente Mariana Dantas.
No discurso e encerramento, Mariana agradeceu
aos presentes, por mais uma edição bem sucedida
da maior competição escolar do Estado de Sergipe.
“Quero agradecer aos alunos, professores,
colaboradores. Ao Governador do Estado, Belivaldo
Chagas, ao secretário Josué Modesto. Enfim, a
todo que contribuíram para o sucesso de mais
uma edição dos Jogos da Primavera. Este ano a
competição superou todas as expectativas. É com
este saldo positivo e com muitas conquistas para
o Estado, que o público já está na expectativa da
próxima edição”, comemorou a superintendente.
Os Jogos da Primavera maior competição escolar do
Estado de Sergipe são promovidos pelo Governo do
Estado através da Secretaria de Estado da Educação,
do Esporte e da Cultura (SEDUC) por meio da
Superintendência Especial de Esporte (SUPEE).

Fonte: www.seed.se.gov.br
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Mulheres melhoram a forma em projeto de educação física

T

odas as terças e quintas-feiras, 23 mulheres
têm um compromisso sagrado: participar do
Projeto de Extensão Melhor Forma na Melhor
Fase, promovido pelo Curso de Educação Física do
Centro Universitário Estácio de Sergipe. Segundo o
professor Tharciano Luiz, Cref nº 000618 – G/SE, responsável pelo projeto, as participantes tiveram apenas
que apresentar um atestado médico assinado por um
cardiologista informando que elas estão aptas para
praticar exercícios físicos, pois as aulas são gratuitas.
O Projeto foi concebido inicialmente para atender as participantes de outra iniciativa: o Projeto
Melhor Fase, atividade de extensão educacional
voltado para terceira idade. “Devido à grande procura, resolvemos ampliar as inscrições para outras
senhoras da comunidade. Hoje não há mais vagas”,
diz Tharciano. Ele revela que as pessoas interessadas em participar do Melhor Forma na Melhor
Fase devem procurar a Coordenação do Curso de
Educação Física para entrar na lista de espera.
As aulas são acompanhadas pelo preceptor Sebastião
Barbosa e alunos de Educação Física, que orientam as
participantes nos diversos equipamentos da academia
de ginástica do Centro Universitário Estácio de Sergipe. As alunas adoram os exercícios e garantem que a
melhora do condicionamento físico é visível. “Gostei
tanto que trouxe a minha irmã”, revela dona Diva Mari.
Tharciano Luiz afirma que o entusiasmo das partici-

pantes atesta o sucesso do Projeto Melhor Forma na
Melhor Fase: “Estamos trabalhando para ampliar o número de participantes em 2020”, informa o professor.

Fonte: Assessoria de Imprensa

CREF20 realiza 2º fase da operação Blitz Treino Seguro
Os locais visitados foram na região da praia de Atalaia, na capisitas e finais de semana também, além de locais diversificados, como no caso a praia, ” explicou Diego.
Somente nesses dois dias foram visitadas oito academias, das quais uma foi flagrada sem supervisão
e três foi constatado que estão com a anuidade em
atraso. Já das 22 pessoas consultadas, uma foi flagrada em desvio de atuação, dois com anuidade em
atraso. Oito dos 12 estagiários fiscalizados estavam

D

epartamento de Orientação e Fiscalização,
DEOFIS, do Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe, CREF20/
SE, realizou no último final de semana sábado, 19, e
domingo, 20, a segunda fase da operação Blitz Treino
Seguro, que teve início no dia 21 de agosto. Dessa vez
a fiscalização foi na praia e academias na região do
bairro Atalaia, e resultou na consulta de 22 pessoas e
oito academias fiscalizadas, além de dez estagiários.
De acordo com o supervisor de orientação e fiscalização, Diego Vidal, a ideia de criar a operação
Blitz Treino Seguro surgiu com a intenção de coibir a prática de exercício e estágios ilegais em locais
e horários que são fora do horário comercial. “São
horários o qual normalmente não são realizadas vi-
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sem contrato de estágio, informou Caroline Martins, agente de orientação e fiscalização do CREF20.
Ainda segundo Caroline Martins, as blitzes devem
continuar, além das visitas diárias e diligências das
denúncias que são encaminhadas ao conselho. “Essas
ações, da operação blitz treino seguro vão ter outras

etapas, iremos analisar as incidências de irregularidades e definir a próxima etapa, inclusive em algumas cidades do interior do Estado, ” concluiu Diego.

www.cref20.org.br

Operação Reação Adversa desarticula grupo responsável
por distribuição e comércio de anabolizantes

A

Polícia Federal deflagrou hoje (25/10) a Operação Reação Adversa, com o objetivo de obter provas e fazer cessar as atividades de organização criminosa, instalada em Aracaju, responsável
pela importação, produção, distribuição e comércio
de anabolizantes para diversos estados da federação.
Policiais federais dão cumprimento a oito mandados de busca e apreensão e a cinco de prisão preventiva, todos expedidos pelo Juízo da 1ª
Vara Federal de Sergipe. Eles foram cumpridos
nos estados de Sergipe, Bahia e Minas Gerais.
As investigações tiveram início a partir da prisão em flagrante de um indivíduo, em outubro de 2018, no instante em que tentava
despachar aproximadamente 60 unidades de anabolizantes através de empresa de transporte de cargas.
O aprofundamento das investigações revelou a
existência de organização criminosa estruturada em forma de empresa, cujos membros possuíam funções específicas, tais como a de adquirentes de fármacos diretamente de fornecedores
sediados na China, os receptadores dos produtos
no Brasil, os encarregados por manipular e produzir os anabolizantes e, por último, os vendedores.
Como forma de manterem ocultas suas identidades, os membros da organização criminosa utilizavam-se de codinomes em suas transações comer-

ciais, bem como criavam perfis em redes sociais,
visando o incremento na distribuição dos anabolizantes. Para aumentar seus lucros com a venda
ilegal, os investigados adulteravam os produtos comercializados, bem como, enganavam seus “clientes” mediante a troca dos rótulos dos fármacos.
Na cidade de Aracaju foram localizados imóveis
que eram utilizados pelo grupo investigado como
“laboratório” e como depósito das substâncias produzidas. Destaque-se que tais produtos possuem
sua comercialização controlada ou mesmo proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Estima-se que o grupo investigado tenha movimentado mais de 1 milhão de reais
em aproximadamente 18 meses de atuação ilícita.
Os envolvidos responderão pela prática de crimes de contrabando, falsificação, corrup-

ção, adulteração ou alteração de produto
destinado a fins terapêuticos ou medicinais, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
O nome REAÇÃO ADVERSA refere-se aos efeitos nocivos dos anabolizantes ao organismo dos seus usuários, similar a ação da Polícia Federal em relação aos investigados.

Fonte: Polícia Federal de Serigpe (http://www.pf.gov.br/
imprensa/noticias/2019/10/operacao-reacao-adversa-desarticula-grupo-responsavel-por-distribuicao-de-comercio-de-anabolizantes)

PM prende suspeito de comercializar anabolizantes no
município de Tobias Barreto

P

oliciais militares do 11º Batalhão de
Polícia Militar (11º BPM) prenderam
nesta segunda-feira, 04, um homem
suspeito de comercializar ilegalmente anabolizantes no município de Tobias Barreto.
Os policiais receberam denúncias sobre a comercialização ilegal de anabolizantes na cidade. Diante das
informações, realizaram buscas na região e efetuaram
a prisão em flagrante do suspeito em posse de várias
ampolas de substâncias anabólicas. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Tobias Barreto.

Fonte: Ascom/PM
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CREF20/SE realiza ação no interior do Estado
As visitas foram nas cidades de Itabaiana e Frei Paulo e uma pessoa foi flagrada por desvio de área de
atuação

F

iscais do Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, através
do seu setor de fiscalização e orientação, DEOFIS, realizou no último sábado, 8, uma ação para
diligenciar denúncias nas cidades de Itabaiana e Frei
Paulo, no qual resultou na visita a oito academias.
Nas oito academias visitadas, duas estavam sem supervisão, uma sem responsável técnico e quatro fechadas no momento da visita. Cinco profissionais
foram consultados, e um foi flagrado em desvio de

atuação. “Os autuados têm o prazo de quinze dias para
protocolar suas defesas junto ao conselho que será
analisar pela comissão de fiscalização, e em seguida
dará o encaminhamento ao auto,” falou Diego Vidal,
supervisor de orientação e fiscalização o CREF20/SE.
O supervisor do CREF20 esclarece que o Conselho tem como função fiscalizar o exercício da profissão de Educação Física em qualquer lugar onde
houver sua execução. “A fiscalização é o ato administrativo praticado pelo Conselho, por meio dos
agentes de Orientação e Fiscalização, que visa a inspeção das Pessoas Físicas e Jurídicas que prestam
serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas
e similares em Sergipe com objetivo de proteger a
sociedade,” ressaltou o supervisor do CREF20/SE.
Diego também esclarece que o Conselho tem
30 dias, podendo prorrogar por mais 30 caso
seja necessário, para diligenciar uma denúncia e dar uma resposta ao denunciante.
Para denunciar alguma irregularidade em sua cidade,
basta preencher o formulário que se encontra no site,
em 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.

L

Conselhos de Classe lançam Fórum Permanente dos
Conselhos Profissionais de Sergipe

ideranças e presidentes de Conselhos Profissionais voltam a se reunir na segunda-feira, 9, para
a instalação e definição dos membros da coordenação do Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens
das Profissões regulamentadas de Sergipe e os primeiros encaminhamentos
das articulações conjuntas
do grupo que pretende
reunir todas as categorias no Estado. A reunião
acontece às 18h, no auditório do CRECI/SE, localizada à rua Arauá, 919, Bairro
São José, em Aracaju (SE).
O movimento iniciado
no Estado pelo Conselho
Regional de Psicologia da
19a Região promoveu, em
19 de novembro, encontro
entre representantes de
Conselhos de Fiscalização
Profissional para debater
estratégias de combate à
PEC 108/2019 que altera
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a natureza jurídica dos Conselhos de Classe. Participaram da reunião, entre representantes e Presidentes, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (CREFITO 17), o Conselho Regional de

Arquitetura e Urbanismo (CAU), o Conselho Regional
de Economia (CORECON), o Conselho Regional de
Educação Física (CREF 20), o Conselho Regional de
Corretores de Imóveis (CRECI) e o Conselho Regional
de Representantes Comerciais
(CORE). Nesse encontro foi
deliberado a formação o Fórum dos Conselhos Regionais
e Ordens das Profissões regulamentadas, a fim de debater
questões comuns de cunho
jurídico, administrativo, político, entre outros, exercendo
eventual defesa dos direitos
e interesses coletivos nas esferas de atuação, a bem de
promover o interesse público
na sua função constitucional
precípua de orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão.

www.cref20.org.br

Profissional de Educação Física na atuação na área de
saúde
Após o reconhecimento como área de saúde a educação física vem crescendo e ampliando cada vez suas atribuições nos ambientes hospitalares

O

Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20/SE, buscando
desempenhar além de suas funções primordiais, que são de registrar, orientar e fiscalizar,
busca também promover a Educação Física. Ao perceber que a Educação Física vem caminhando por
outros segmentos e campos de atuação e que a área
de saúde ainda é pouco procurada ou até pouco conhecida por boa parte dos profissionais. Para conhecer um pouco da realidade da atuação no ambiente
hospitalar através da vivência de um profissional.
Assim, o CREF20 buscou através do profissional de Educação Física, Ayslan Araujo, Cref nº
000906 –G/SE, mostrar um pouco da sua formação e atuação nessa área, e suas atribuições,
principais dificuldades e mercado de trabalho.
O presidente do CREF20/SE, Gilson Dória, Cref nº
000011 – G/SE explica que foi através da Resolução
do Conselho Nacional de Saúde – CNS, nº287, de
8 de outubro de 1998, a qual relacionou a Educação
Física entre as profissões que constituem o Conselho Nacional de Saúde. “Essa resolução levou em
consideração a relevância do trabalho interdisciplinar no âmbito da saúde e necessidade das ações
realizadas pelos diferentes profissionais de nível
superior como condição para atingir à concepção
de saúde defendida pela Organização Mundial de
Saúde e à integralidade da atenção à saúde, ” disse.
Ayslan é graduado em Educação Física licenciatura plena, possui especialização em atividade física aplicada
ao condicionamento físico e à saúde, e é mestre em Ciência da Saúde. Adquiriu um vasto curriculum e experiência ao longo dos anos, atualmente é coordenador
da Residência Multiprofissional em Epidemiologia do

Hospital Universitário de Sergipe, concursado como
profissional de Educação Física da EBSERH/ Hospital
Universitário de Sergipe, coordenador de disciplina e
tutoria em EAD da UFS. Já foi aprovado em vários concursos públicos para atuar como professor na rede Municipal e ou profissional em Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (NASF) de alguns municípios sergipanos.
O profissional esclarece que as principais atribuições que o profissional de Educação Física pode
encontrar atuando no âmbito hospitalar, vão desde
realização de avaliações físicas, prescrever atividades físicas ou exercícios físicos aos pacientes ambulatoriais, integrar as equipes multidisciplinares
compostas por nutricionistas, médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas, psicológicos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, técnicos de enfermagem
na reabilitação de pacientes internados, através do
movimento, como: caminhada, alongamentos ou
exercícios funcionais, planejar atividades pós internamento para o momento da alta, fomentar a adoção
de hábitos saudáveis em toda a população hospitalar,
incluindo colaboradores, pacientes e acompanhantes.
Mesmo com uma área de atuação ampla, os profissionais de Educação Física ainda esbarram em
algumas dificuldades que vão desde a falta de reconhecimento por parte dos outros profissionais
que atuam também na área de saúde, infraestruturas inadequadas, as quais acabam contribuindo
para o pouco interesse por parte dos profissionais.
O devido reconhecimento do papel do profissional
de Educação Física no ambiente hospitalar por parte dos diversos núcleos profissionais e pelos gestores
dos hospitais e demais serviços de saúde, além de
uma infraestrutura inadequadas e até mesmo, em
alguns lugares, inexistentes, o que acabam por prejudicando os trabalhos e resultados finais, caso o profissional não custei a compra de equipamentos básicos importantes e imprescindíveis para as atividades
MERCADO
De acordo com o profissional, é uma área que ainda
está em fase de descoberta, apesar da existência de
profissionais de Educação Física na Rede Sarah, na
atenção básica do Sistema Único de Saúde – SUS, em
alguns Estados, e profissionais atuando nos hospitais
de média e alta complexidade pela rede EBSERH. O
mercado está crescendo, mas ainda é restrito. Considerando a área de saúde como um todo, há vagas
nas Unidades Básicas de Saúde e hospitais públicos,
porém o salário ainda é baixo quando comparado
aos demais profissionais de saúde. “Existe um vasto mercado, no entanto é necessário oportunizar
e garantir a real inserção, a fim de ser permitida a
execução daquilo que compete ao Profissional de
Educação Física, visto que em muitos casos, os profissionais acabam tendo sua liberdade de atuação
dentro do campo cerceada,” explicou Ayslan Jorge.
Enquanto Profissionais da Saúde, ainda esta-

mos carentes em formação, mas não é culpa nossa. Estamos evoluindo bastante com a reformulação dos currículos universitários, o que tem
melhorado consideravelmente o nosso entendimento sobre as possibilidades de atuação na Saúde Pública, nos três níveis de atendimento do SUS;
Precisamos adotar uma postura profissional mais técnica e buscar atualizar-se constantemente sobre as diversas abordagens e terapêuticas a partir do movimento;
Ayslan Jorge faz uma análise mostrando caminhos
para enfrentar as dificuldades, reconhecimento e valorização do profissional de Educação Física na área
de saúde. “Torna-se ainda necessário um maior envolvimento político-social por parte dos Profissionais
de Educação Física, para que possamos padronizar
condutas, conscientizar gestores e sociedade quanto a
importância da nossa atuação. A informação de que a
Atividade Física e o Exercício Físico são tratados hoje
como remédio está bem clara para as pessoas, porém
a visibilidade e a importância dada ao Profissional
mais competente para fazer a correta prescrição ainda é deficiente e precisa ser amplamente trabalhada.
“Fico feliz em saber que o CREF20/SE está dando esse suporte e divulgando sobre esse campo tão amplo de atuação, ainda pouco explorado e que clama pela presença do Profissional
de Educação Física.” Finalizou o profissional.
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Fórum Permanente dos Conselhos de Classe é lançado em
Sergipe

U

m importante espaço de articulação em defesa dos conselhos de classe e da regulamentação profissional foi lançado na noite desta
segunda-feira, 09. Trata-se do Fórum dos Conselhos
Regionais e Ordens das Profissões regulamentadas
de Sergipe. O evento, ocorrido no auditório do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI/
SE), reuniu representações de 12 conselhos profissionais, que apontaram para uma agenda conjunta. O Conselho Regional de Serviço Social (CRESS
Sergipe) participou do evento, quando foram definidos os membros da coordenação do Fórum.
“A articulação é uma resposta a diversas medidas
por parte do governo federal cujo objetivo é desmobilizar e deslegitimar os conselhos de classe,
em especial a PEC 108/2019, que prevê a retirada da necessidade da inscrição em conselhos para
o exercício profissional”, explica a presidente do
CRESS Sergipe, Joana Rita Monteiro Gama, destacando que o Fórum atuará tanto na perspectiva
da articulação, quanto na mobilização da sociedade para compreender a importância destes órgãos.
Neste sentido, uma das primeiras deliberações do Fórum é a realização de uma audiência pública a fim de

psicologia, da medicina, da advocacia, de maneira
inadequada. “Isso impacta direta e negativamente na
qualidade dos serviços prestados à sociedade”, lamentou.
“No caso do Serviço social, além de regulamentar
nossa profissão, nosso conselho defende o projeto ético-político dos/as assistentes sociais, fundamentado em valores democráticos e na luta pela

superação das desigualdades”, completou Joana.
Entenda do que são os conselhos
Os Conselhos de classe são Autarquias Públicas Federais criados e regulamentados por meio de Lei com o
objetivo de fiscalizar o exercício profissional. Os conselhos também fiscalizam as entidades prestadoras
de serviço na área de atuação da respectiva profissão, observando a garantia de condições de trabalho
para os profissionais, além de regulamentar todas
as atividades pertinentes ao exercício profissional.
Assim, os Conselhos existem para garantir que os
serviços oferecidos por determinada profissão sejam
executados por profissionais habilitados, com fiscalização, garantindo assim segurança à população.

Por Débora Melo

fomentar o debate com a sociedade sobre a importância dos conselhos e da regulamentação das profissões.
Desregulamentar é retroceder
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 108/2019,
que propõe desvincular os conselhos da administração pública. A medida prevê a retirada da necessidade
da inscrição em conselhos para o exercício profissional, levando assim à drástica queda de arrecadação
que irá inviabilizar a existência dos conselhos, cujo
papel é defender e fiscalizar o exercício profissional.
Joana explica que os conselhos têm a função precípua de fiscalizar o exercício profissional e também
os entes governamentais, observando se eles estão
respeitando as condições éticas e técnicas de trabalho. Para ela, a medida permite que, cada vez mais as
pessoas começassem a exercer as profissões que hoje
são regulamentadas, a exemplo do serviço social, da
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CREF20 fiscaliza dez academias em três municípios
A ação resultou no flagrante de um exercício ilegal, um desvio de atuação
e uma academia sem responsável técnico

O

Setor de Orientação e Fiscalização,
DEOFIS, do Conselho Regional de
Educação Física da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, realizou nos dias 29
e 30, uma ação nos municípios de Itabaianinha,
Tobias Barreto e Arauá, com intuito de diligenciar denúncias que são encaminhadas ao Conselho.
De acordo com o supervisor do DEOFIS, Diego Vidal, essas ações fazem parte do planejamento do
CREF20 nas coberturas de todos os municípios sergipanos, e além de cobrir as denúncias também são
realizadas visitas em outras academias e áreas que
são utilizadas para práticas de atividades físicas. “Não
realizamos as visitas em uma cidade apenas para
diligências uma denúncia específica, mas aprovei-

tamos e visitamos outras academias e espaços, ação
que fazemos diariamente, ” ressaltou Diego Vidal.
No total foram fiscalizadas dez academias, no qual
resultou no flagrante de uma pessoa por exercício
ilegal, outra por desvio de atuação e uma academia
sem responsável técnico no momento da visita. “Por
meio desta tarefa de fiscalização o CREF20/SE tem a
intenção de garantir que somente profissionais e estabelecimentos registrados no Conselho, possam atuar
e funcionar, respectivamente, oferecendo a sociedade
um serviço de qualidade e seguro, ” enfatizou Vidal.
“O Conselho tem 30 dias, podendo prorrogar por mais
30 caso seja necessário, para diligenciar uma denúncia e dar uma resposta ao denunciante. As academias
e pessoas autuadas tem um prazo de 15 dias para pro-

tocolar sua defesa, que serão analisadas pelo setor jurídico de acordo com o que diz a lei, ” destacou Diego.
Para denunciar alguma irregularidade em sua cidade,
basta preencher o formulário que se encontra no site
www.cref20.org.br, em 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.

Parecer Conjunto nº 112/2019/CTLN-CTAS/COFEN
– Atuação do Enfermeiro na área de Pilates

O

Conselho Federal de Educação Física –
CONFEF, tomou conhecimento do Parecer Conjunto nº 112/2019/CTLN-CTAS/
COFEN, referente ao posicionamento do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, sobre
atuação do Enfermeiro com Pilates. O Parecer em
referência afirma que o Enfermeiro possui competência científica para essa atuação, bastando para
tal ser capacitado por meio de curso de Pilates.
Acrescenta o parecer que este curso não implicaria em prévia autorização para funcionamento.
Considerando que o Pilates se constitui uma
modalidade de intervenção da Educação Física, o CONFEF solicita que o documento final
do Conselho Federal de Enfermagem possa deixar claro a forma e abrangência da utilização/
aplicação do Método Pilates pelo Enfermeiro.
Particularmente, pede especial atenção desse
COREN ao texto do Parecer que indica a possibilidade do profissional Enfermeiro se utilizar do
Método Pilates, tanto na assistência ao paciente, quanto na condição de instrutor de Pilates.
Tal solicitação se impõe pelo entendimento de
que a utilização/aplicação do Método Pilates,
por qualquer profissão da saúde, deva ficar adstrita aos seus respectivos campos de intervenção,
de modo a reafirmar o perfil e as competências
profissionais definidas na legislação que as regulamentou e na formação superior específica. Só
desse modo, há de se preservar os limites técnicos

e éticos do exercício profissional, além do respeito entre as profissões e os profissionais da saúde.
Nesse sentido, o CONFEF alinha-se aos demais
Conselhos da Área da Saúde na defesa do direito
do cidadão ao atendimento qualificado e seguro.
Para isso, o Profissional de Educação Física, em
sua prerrogativa legal e de formação acadêmica,
oferece serviços na área de atividades física, exercício físico, e no esporte, e se utiliza do Pilates como
método, e também como modalidade de Ginástica, e sempre na perspectiva da promoção da saúde.

Atenciosamente,
Jorge Steinhilber Presidente CREF 000002-G/RJ
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CREF20 realiza operação “Papai Noel II” em Socorro

O

Na ação três academias foram interditadas e uma pessoa flagrada por exercício ilegal da profissão

Conselho Regional de Educação Física
Sergipe da 20ª Região Sergipe, CREF20/
SE, através do seu setor de orientação e

fiscalização , Deofis, em conjunto com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e Vigilância Sanitária Municipal e
Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro,
deflagraram na manhã da última sexta-feira, 20, a
operação Papai Noel II, com intuito de coibir o exercício ilegal da profissão de Educação Física, assim
como fiscalizar academias ou espaços que são usados para prática de atividades físicas, e que estejam
descumprimento as normas obrigatórias de higiene, funcionamento e segurança exigidas por Lei.
Foram fiscalizadas dez academias nos conjuntos Piabeta, Jardim, Santa Cecília e Aloque,
todos situados no município de Nossa Senhora do Socorro, e resultou na interdição de três
academias e flagrante de um exercício ilegal.
Segundo o supervisor do Deofis, Diego Vidal, os
estabelecimentos 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 regularizar sua situação junto ao conselho. Mesmo os que já foram notificados junto a Justiça Federal poderão, a qualquer momento, solucionar suas pendências, ” destacou Diego.
As penalidades são variadas de acordo com cada caso,
vai desde advertência, multa, podendo chegar 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 Público que poderá aplicar
multas mediante Termo 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 obrigatoriedade do registro empresarial, ” explicou Diego.
O presidente do CREF20, Gilson Dória, explica que
o setor de fiscalização intensificou as fiscalizações
nesse final de ano devido à procura maior por academias nesses épocas de férias e proximidade do verão.
O presidente do CREF20, professor Gilson Dória, explica que as escolhas das cidades são feitas de acordo
com a quantidade de denúncias que o Conselho recebe
e que é parte da rotina diária do conselho visitar os
municípios sergipanos. “Mas isso não quer dizer que
apenas aquelas as quais recebemos mais reclamações
serão fiscalizadas. O trabalho de fiscalização é diário,
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mas quando percebemos que determinada cidade
precisa de uma ação mais contundente, organizamos uma operação em conjunto com outros órgãos
e realizamos as visitas. Cerca de 95% dos municípios
sergipanos já foram fiscalizados pelo menos uma
vez nesse ano ” destacou o presidente do CREF20.
Segundo a fiscal, Caroline Martins, nos estabelecimentos visitados foram verificadas todas as documentações das pessoas jurídicas e dos funcionários cadastrados, do responsável técnico, além de vestimentas
diferenciadas para os profissionais e estagiários.
“As ações em conjuntos são muito importantes, pois
cada órgão age de acordo com sua função e e abrange nosso foco de fiscalização e acabam encontrando
diversos tipos de irregularidades, sendo autuada de
acordo com cada órgão. “Enquanto o Cref20, solicitamos a presença do responsável técnico, devidamente
registrado 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 notificados, e tem um
prazo para apresentar defesa, ” destacou Caroline.
Para denunciar alguma irregularidade em sua
cidade, basta preencher o formulário que se encontra no site, na parte de 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.

www.cref20.org.br
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