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Eleições do CREF20/SE ocorrem de forma
tranquila e elege chapa 1

N

o dia 12 de setembro de 2018
foi realizada pelo Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20/SE,
eleição para eleger 28 membros
Conselheiros, sendo 10 (dez) membros efetivos
e 04 (quatro) membros suplentes para mandato
de 03 (três) anos e 10 (dez) membros efetivos e
04 (quatro) membros suplentes para mandato de 06 (seis) anos, tendo sido eleita a Chapa 1.
A votação foi realizada de 02 (duas) maneiras;
(i) via correios, onde os profissionais que estavam aptos a votar, aqueles que estão registrados
a mais de um ano e em dia com a suas obrigações junto ao Conselho, receberam a cédula de

votação e podiam responder, sem custo, pelos
correios; ou (ii) presencial, na Sede do CREF20/
SE, das 09:00h às 17:00h da quarta-feira, 12.
O processo eleitoral do CREF20/SE seguiu o
quanto determinado na Resolução CONFEF
nº 346/2017 de 16 de janeiro de 2017, que estabeleceu as diretrizes para as eleições nos Conselhos Regionais de Educação Física em 2018.
Essa é a primeira eleição do CREF20/SE, após
o desmembramento da Bahia, e a homologação da Eleição ocorreu durante a reunião Plenária deste sábado, 22 de setembro de 2018.
Os Conselheiros eleitos serão empossados pelo
CREF20/SE, na última reunião plenária do CREF20/
SE do ano, que ocorrerá no mês de dezembro.
O presidente Gilson Dória, CREF nº 000011- G/

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. “Vamos trabalhar
com seriedade, ética e responsabilidade em defesa
da Educação Física de qualidade” concluiu Gilson.

TAF da PM é acompanhado por fiscais do
CREF20/SE

F

oi realizado entre os dias 2 a 4 desse
mês, na Universidade Federal de Sergipe, UFS, o Teste de Aptidão Física –
TAF, do concurso da Polícia Militar de
Sergipe. O Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE,
através do seu setor de orientação e fiscalização
acompanhou a aplicação dos testes físicos e garantiu que todos os avaliadores fossem profissionais
de Educação Física e registrado junto ao Conselho.
Ao todo foram consultados 17 avaliadores que
estavam presentes nesses dias, dos quais foi cons-

tatado que dois eram licenciados. Imediatamente
foram informados que não poderiam participar
da aplicação dos testes como avaliadores. “Após
consultar a lista com os nomes dos avaliadores,
assim como os documentos, que a banca enviou
ao Conselho, verificamos que eles eram licenciados, e foi comunicado a coordenadora do TAF,
a qual imediatamente deslocou os dois licenciados para a parte de apoio, e não mais como
avaliadores,” informou o supervisor de orientação e fiscalização do CREF20/SE, Diego Vidal.
Ainda de acordo com Diego Vidal, as competências do profissional de educação física estão prescritas no art. 3º da Lei nº 9.696/98: Compete ao
Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir,
organizar, avaliar e executar trabalhos, programas,
planos e projetos, bem como prestar serviços de
auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes
multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar

informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.
“Ao omitir-se de exigir o registro no respectivo
CREF daqueles que exercem atividades de Educação Física, no caso presente, dos avaliadores do
TAF, está a administração pública ferindo o princípio da legalidade, uma vez que restará desrespeitada a norma contida na Lei nº 9.696/1998, podendo
causar, inclusive, ilegalidades e contestações judiciais em relação aos resultados,” ressaltou o supervisor de orientação e fiscalização do CREF20/SE.
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N

a edição do mês de setembro do Boletim
colegas profissionais. Destacar que a participação dos profisCREF20/SE, destacamos as ações do Consesionais é muito importante para o bom e eficiente funcionalho, e vale destacar que não foi um mês qualmento do Conselho.
quer para os profissionais de Educação Física,
Bom lembrar também da regulamentação da Profissão de
pois é o mês o qual comemora-se o seu dia, 1º
Educação Física, com a promulgação da Lei 9.696/98, estabede setembro. E nós do Conselho Regional de Educação Física
leceu um marco em nosso país: modificou o foco da atividade
da 20ª Região Sergipe, não poderiamos deixar uma data tão
física, da estética e modismo para sinônimo de cultura, vida
importante passar em branco. E participamos de vários evensaudável, educação
tos, palestras, durante toda
e desenvolvimento
semana, finalizando com um
“Destacar que a participação dos profissionais humano. Nos últievento no Parque da Semenmos 20 anos, houteira, em Aracaju, com várias
é muito importante para que juntos possamos ve muito trabalho
atividades esportivas, danpara alcançar tais
buscar o melhor para a nossa profissão”
ças, apresentações, tudo para
conquistas. Sonhar
celebrar o dia do Profissional
e acreditar nos fez
de Educação.
chegar até aqui.
Mas esse ano, também será lembrado como o ano da primeira
Quem ganha é a sociedade, que tem a garantia da orientação
eleição do CREF20/SE, desde que se desmembrou do Estado
qualificada em diversas áreas, como no esporte, na escola, na
da Bahia. Sendo eleita a Chapa 1. Quero destacar que o proinclusão social e na saúde, além do Profissional de Educação
cesso eleitoral foi marcado por muita tranquilidade, realizado
Física, que tem sua importância e protagonismo devidamente
de forma transparente, democrática e agradece o apoio dos
reconhecidos. Boa leitura!
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Jogos da Primavera de Nossa Senhora da Glória
são acompanhados pelo CREF20/SE

E

XXVIII edição dos Jogos da Primavera da cidade de Nossa Senhora da Glória

ntre os dias 10 à 14 de setembro, foi realizado a XXVIII edição dos Jogos da
Primavera, promovido pelo Município
de Nossa Senhora da Glória, no Ginásio
de Esportes Padre Leon
Gregório, e o Conselho
Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe,
CREF20/SE, esteve presente através do seu setor de
orientação e fiscalização,
DEOFIS, para assegurar
que todos os técnicos e
responsáveis por equipes
sejam formados e registrados junto ao Conselho.
A competição contou com
14 escolas, nas modalidades atletismo, futsal e
handebol, para ambos os
sexos, nas categorias: chupeta, fraldinha, mirim,
infantil e juvenil. “Onze escolas foram fiscalizadas, assim como 11 pessoas, sendo que apenas
uma pessoa estava sem registro no CREF, a qual
foi autuada e dado o prazo para ir se registrar

no Conselho,” informou o supervisor de orientação e fiscalização do CREF20/SE, Diego Vidal.
Segundo Diego Vidal, em toda e qualquer

competição esportiva escolar os técnicos de
equipes devem possuir o registro no Conselho Regional de Educação Física. A falta do
registro profissional caracteriza exercício ilegal da profissão, constituindo contravenção

penal prevista no Decreto-Lei nº 3.688/41.
“Os organizadores de competições esportivas
devem 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,” pontuou.
Essa nova realidade do
esporte nas escolas vigora desde 1º de setembro de 1998, portanto
há mais de 10 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.

Ação conjunta entre CREF20/SE e CREFITO7
em Sergipe
As visitas foram realizadas após denúncias feitas ao Conselho e resultou no flagrante de três pessoas por
exercício ilegal

U

ma ação conjunta entre o Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região, CREF20/SE, e o Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional da 7ª Região, CREFITO-7,
realizada no início do mês, para apurar denúncias feitas junto aos Conselhos referente à pessoas dando aula de pilates sem formação em
duas cidades do interior e na capital, resultou
no flagrante de três pessoas por exercício ilegal.
“Foi solicitado apoio ao CREFITO-7, pois o pilates pode ser fiscalizado pelos dois conselhos,
a depender de que área seja a pessoa que esteja
atuando. Ao chegamos no local e horário infor-

mado na denúncia, flagramos as pessoas ministrando aulas de pilates.” informou Diego Vidal.
Segundo informações passadas pelo supervisor
de orientação e fiscalização do CREF20/SE, Diego
Vidal, as visitas foram planejadas após denúncias
recebidas pelo CREF20/SE, sobre três casos de
exercício ilegal, sem formação, que estavam dando
aulas de pilates em Carira, Itabaiana e em Aracaju.
“Em Itabaiana, um estudante de fisioterapia, que
divulgava nas redes sociais, ser fisioterapeuta e
atuava irregularmente em um time de futsal do
município, sem o acompanhamento de um profissional de fisioterapia. O boletim de ocorrência
foi registrado na Delegacia Regional de Itabaiana.
Em Carira, um estudante de educação física foi autuando irregularmente também,” ressaltou Diego.
Resoluções
A Resolução do CONFEF, que dispõe sobre o Pilates como modalidade e método de ginástica, em
seu artigo 4º, prevê que “Caberá à pessoa jurídica
prestadora de serviços na área de atividades físicas, desporto e similares que oferecer o Pilates em

seu elenco de serviços, garantir que sua prática
seja orientada e dinamizada por Profissionais de
Educação Física”. A medida não trará qualquer
dano ao exercício profissional do Fisioterapeuta,
uma vez que a Cinesioterapia, que fundamenta
o método Pilates, faz parte do currículo base da
graduação em Fisioterapia. Assim, o COFFITO
destaca que os profissionais de Fisioterapia têm
plena autonomia para utilizar o método Pilates na prevenção e no tratamento de disfunções.
O COFFITO entende que o método Pilates é um
dos muitos recursos cinesio-mecano-terápicos à
disposição do fisioterapeuta, com vistas à promoção, prevenção e recuperação da saúde. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
entende que a prática clínica do Pilates exige um
domínio técnico e científico acerca do método, por
meio de aprimoramento profissional específico.
O profissional que, porventura, venha a se sentir
prejudicado em seu exercício profissional por qualquer Conselho de Fiscalização, alheio ao sistema
COFFITO/CREFITOS, deve, imediatamente, comunicar a atuação indevida ao Conselho de sua circunscrição para a adoção das medidas pertinentes.
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Três pessoas são flagradas por exercício ilegal
em setembro

O

Conselho Regional de Educação Física
da 20ª Região Sergipe, CREF2O/SE,
através do seu setor de orientação e
fiscalização, DEOFIS, vem trabalhando diariamente para garantir que apenas profissionais, academias e espaços utilizados para prática de
atividades físicas, registrados junto ao Conselho,
possam atuar, proporcionando mais segurança e
qualidade nos serviços prestados, e nesse mês de
setembro foram flagrados três pessoas por exercício
ilegal da profissão.
Os municípios visitados foram; Lagarto, Santa Luzia
do Itanhy, Estância, São Cristóvão, Nossa Senhora
da Glória, Tobias Barreto, Itaporanga D’Ajuda, e a
capital Aracaju.
De acordo com a fiscal de orientação e fiscalização, Caroline Martins, além das visitas, no mês de
setembro teve o Teste de Aptidão Física – TAF da
Polícia Militar e a semana dos jogos da Primavera
da cidade de Nossa Senhora da Glória, que também
foram acompanhados pelo CREF20/SE.
Ao todo foram realizadas 128 visitas a pessoas jurídicas, dentre essas 13 escolas, 55 outros estabeleci-

mentos, onde 39 estavam regulares. Já pessoas físicas, foram consultadas 99 pessoas, onde três foram
flagradas por exercício ilegal, 79 estavam regulares
e sete por desvio de provisão/ atuação.
O CREF20/SE 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,” esclareceu Caroline Martins.
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.

XIV Simpósio Nordestino de Atividade Física e Saúde (SNAFS)

N

o período de 30 de agosto a 1 de setembro de 2018, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde (SBAFS) realizou na cidade de
Fortaleza/CE, o XIV Simpósio Nordestino de
Atividade Física e Saúde (SNAFS): Formação
Profissional, Pesquisas e Intervenções para o desenvolvimento da Atividade Física e Saúde no Nordeste.
O evento teve como objetivo desenvolver a área
da Atividade Física e Saúde no Estado do Ceará
e na Região Nordeste propiciando um espaço de
discussão e reflexão entre professores e alunos das
instituições de ensino superior, profissionais de
Educação Física e gestores de projetos e instituições
relacionados à temática do evento contribuindo
assim para o desenvolvimento de ações efetivas
na formação de profissionais, no desenvolvimento da produção e disseminação de conhecimento
científico e na promoção da saúde da população.
O SNAFS foi organizado por professores de diversas instituições de Ensino Superior do Ceará e
contou com a participação de profissionais de renome Nacional e Internacional na área de Atividade Física e Saúde. Foram realizados minicursos,
mesas redondas, palestras, apresentações de trabalhos científicos e eventos satélites das instituições
que apoiarem a realização do XIV SNAFS 2018.
O Conselho Regional de Educação Física da 20ª
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Região Sergipe, CREF20/SE, aproveita o momento e parabeniza a aluna de iniciação cientifica da
Universidade Federal de Sergipe, UFS, Yohana
Fernades, ( Orientada pelo Prof Dr. Marzo Grigoletto) pela menção honrosa recebida no SNAFS pelo melhor trabalho apresentado no evento.

Fotos: http://www.snafs.com.br
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Falta de orientação profissional pode gerar
prejuízos à saúde
Confira as vantagens de contar com apoio de um profissional de Educação Físico para realizar atividades
Fonte: E+B Educação – Mayanna Marques

Q

uando o assunto é atividade física
logo nos vem à cabeça os cuidados
com a saúde. A intenção é exatamente essa, mas a falta de orientação
profissional para a realização correta dos exercícios tem sido uma preocupação nos dias de hoje.
Em muitas cidades já é possível encontrar espaços públicos com equipamentos disponíveis para
a prática de atividades. Embora esta iniciativa
pareça interessante, o uso incorreto desses instrumentos pode gerar riscos enormes aos usuários.
Além disso, atualmente é muito comum encontrar
aplicativos que “organizam” treinos esportivos ou
grupos que se dedicam a esta rotina, mas que nem
sempre temos a certeza de que há um profissional
de Educação Físico responsável pelas atividades.
Aos esportistas amadores de plantão, vai um alerta: muito mais do que lesões, praticar exercícios
físicos sem avaliação médica prévia e sem supervisão de um profissional qualificado na área de
Educação Física pode trazer prejuízos irreversíveis à sua saúde. O papel de um profissional de
educação física ou personal trainer, por exemplo,

é elaborar, supervisionar e coordenar programas de físicas, esportivas e recreativas de acordo
com os objetivos, perfil e necessidade do cliente.
Entre as vantagens de contar com apoio de um
profissional para as atividades estão: cuidado
com a postura, foco no condicionamento físico
e desenvolvimento cardiovascular, acompanhamento da evolução física, planejamento estratégico dos exercícios e, sobretudo, motivação.

Com o mercado de Educação Física cada vez
mais amplo, é possível encontrar profissionais habilitados para atuar em diferentes ramos e atender diversos públicos. Sejam idosos ou crianças,
sejam aqueles que desejam emagrecer ou ainda
quem curte as atividades físicas por prazer e diversão, o importante é sempre buscar orientação de profissionais graduados e com registro no
Conselho Regional de Educação de cada Estado.
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REUNIÃO PLENÁRIA PARA
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