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O Conselho Regional de Educação 
Física 20ª Região – CREF20/SE, 
através do setor de Orientação e 
Fiscalização, vem atuando diaria-
mente para garantir e assegurar o 

desenvolvimento do trabalho em defesa da saúde e 
da educação física dos sergipanos. No mês de maio 
foram realizadas visitas em dez municípios, dando 
prioridade as denúncias que chegam ao Conselho.

As cidades visitadas foram; Riachão do Dantas, 
Malhador, Barra dos Coqueiros, São Cristó-
vão, Malhador, Lagarto, Estância, Areia Branca, 
Itaporanga, Itabaianinha e a capital, Aracaju.
Foram visitados 207 estabelecimentos, sendo 25 
escolas e 39 espaços que são usados para práticas 
de alguma atividade física, 170 pessoas fiscaliza-
das, nos quais sete foram flagradas em exercício 
ilegal da profissão, além de 27 estagiários con-
sultados, dentre esses, 11 estavam irregulares.
Caroline Martins, agente de orientação e fiscaliza-
ção do CREF20/SE, destaca a importância das fis-
calizações para garantir a segurança de quem pro-
cura uma academia ou Personal com a finalidade de 
praticar alguma atividade física que possa propor-
cionar 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 profis-

sionais e estabelecimento habilitados e devidamen-
te registrados no Conselho, possam atuar de ma-
neira legal, oferecendo a sociedade um serviço de 
qualidade e seguro,” informou Caroline Martins.

Autuação

Diante do ocorrido, as pessoas que foram flagra-
das no exercício ilegal, foram encaminhadas os 
autos a Secretária de Estado da Segurança Pú-
blica, SSP/SE, segundo as leis 9.696/98 e decreto 
lei 3.688/41 art. 47. Quanto aos casos de fraudes 
relacionadas ao descumprimento da lei de está-
gio, os estabelecimentos flagrados foram enca-

minhados ao Ministério Público do Trabalho e 
Emprego, conforme a Lei 11.788/80. Já os estabe-
lecimentos que não são registrados no Conselho, 
são encaminhados os autos da Justiça Federal, 
segundo o que consta na Lei 6.839/80. Os esta-
belecimentos sem alvarás de funcionamentos dos 
órgãos competentes são encaminhados os autos 
para tais órgãos como ANVISA, e Prefeituras.
Os proprietários dos estabelecimentos flagrados 
em irregularidade, 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.

Fiscais do CREF20/SE flagram sete pessoas por 
exercício ilegal no mês de Maio
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Os profissionais de Educação Fí-
sica são reconhecidos por lei 
como profissionais de saúde, 
com base na Resolução nº 218, 
de 6 de março de 1997, do Con-

selho Nacional de Saúde, e estão incluídos em 
um dos grupos prioritários da campanha nacio-
nal 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 ident-
dade profissional do Conselho Regional de Edu-
cação 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 me-
dicina, odontologia, enfermagem, serviço social, 
farmácia, fisioterapia, terapia ocupacional, fo-
noaudiologia, biologia, nutrição e veterinária.

Gilson Dória, presidente do CREF20/SE, destaca 
a importância dos profissionais de Educação Físi-
ca aderirem essa campanha, que além de contribui 
para própria saúde, também irá propagar um direi-
to adquirido e difundir a campanha entre os pro-
fissionais. “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 Con-
selho Nacional da Saúde,” destacou Gilson Dória.

Profissionais de Educação Física têm prioridade 
na vacinação contra influenza
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Vivemos um momento de turbulência política e econô-
mica em nosso país, além de uma crise de valores. Cada 
um de nós tem uma opinião e juízo a respeito de quase 
tudo: da crise política brasileira, do sistema CONFEF/

CREFs, da Educação Física e do Profissional de Educação Física. 
Com os avanços tecnológicos, a propagação de informações vem 
crescendo cada vez mais. As redes sociais, hoje, se tornaram um 
grande meio de difusão de informações, onde as pessoas deixaram de 
serem apenas leitores passivos e passaram, também, a produzir infor-
mações. E com esse avanço e facilidades 
que as novas tecnologias proporcionam, 
vem crescendo junto a difusão de notí-
cias falsas ou como são chamadas “Fake 
News”. Que são informações infundadas, 
sem uma fonte oficial, que contribuem 
para gerar mal-entendidos, conflitos e até divisões entre as pessoas.  
Nossa profissão não está livre de ações de pessoas com interesses es-
cusos que demostram com esse posicionamento a falta de ética, de 
compromisso com nossa profissão, preocupação com a qualidade e 
segurança do serviço prestado, bem como com a responsabilidade so-
cial da intervenção profissional garantindo o acesso da sociedade aos 
serviços em atividades físicas e esportivas com qualidade e segurança, 
o que significa dizer, orientada por Profissionais de Educação Física.
Esse ano, além de completar 20 anos da regulamentação da profissão, 

também terá eleições nos Conselhos Regionais de Educação Física, 
o que aumenta ainda mais a responsabilidade dos Profissionais em 
identificar o que são notícias plantadas e o que é verdade de fato! 
Assim, não desperdice a sua energia com discussões, ou pregações 
levianas, sem provas, sem responsabilidade para com a categoria e 
a sociedade que acreditam na Educação Física. Procure checar as 
informações antes de externar alguma opinião sobre algo que se 
apresentam. Acesse o site, redes sociais, vá ao Conselho e procure 
informações a respeito das ações e operacionalidade do seu Conselho.

Vamos cultivar valores positivos 
e valorizar a Profissão. Na hora 
de votar, analise, acima de tudo, 
o projeto apresentado pelos can-
didatos, captando as suas ideias 
e verificando a capacidade que 

eles possuem para desenvolver aquilo que propõem.
Vamos cultivar valores positivos e valorizar a Profissão. Na 
hora de votar, analise, acima de tudo, o projeto apresentado pe-
los candidatos, captando as suas ideias e verificando a capaci-
dade que eles possuem para desenvolver aquilo que propõem.
Profissionais de Educação Física de Sergipe sua participação é muito 
importante para valorização da sua profissão. Aproveitem o Boletim 
CREF20/SE, edição 04, maio,  e fiquem por dentro de todas as ações 
que são desenvolvidas pelo seu Conselho. Boa leitura!

“Procure checar as informações antes 
de externar alguma opinião sobre 

algo que se apresenta”
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Alunos de Educação Física da Estácio Fase visitam 
sede do CREF20/SE

Na manhã desta segunda-feira, 7, 
alunos do curso de Educação Física 
da Faculdade Estácio Fase, sobre 
a orientação do professor Michael 

Santana, visitaram a sede do Conselho Regional de 
Educação Física 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, 
para conhecerem a operacionalidade do Conselho.

O grupo foi recebido pelo presidente do CREF20/
SE, Gilson Dória, Cref nº 00011/G-SE, o qual 
explicou todo o processo da luta pela busca 
da emancipação do Conselho da Bahia, assim 
como, o organograma, funções e funcionalidade.
“Essa interação dos alunos com o Conselho é mui-
to importante para que os futuros profissionais 
saibam a importância do papel do CREF, em regis-
trar, orientar e fiscalizar os profissionais e pessoas 
jurídicas que oferecem espaços para prática de 
atividade Física. E para que eles possam tirar suas 
dúvidas para quando estiverem formados, tenham 
consciência da importância do Conselho para sua 
profissão e se tornem profissionais éticos e com-
prometidos com a profissão,” ressaltou Gilson.

De acordo com o professor das matérias práticas 
profissionais I, II e III, Michael Santana, discipli-
nas essas que fazem um paralelo com a prática, 
buscando colocar os alunos em contato com a re-
alidade da sua futura profissão. “É indispensável 
que os alunos tenham informações da atuação do 
conselho, agregando conhecimento, aproximan-
do eles do CREF20 
e tenham cada 
vez mais apoio e 
fazendo com que 
a profissão se en-
grandeça cada 
vez mais,” infor-
mou o professor.
Para Krisma Viei-
ra, aluno do se-
gundo período 
de bacharelado e 
formado em licen-
ciatura, destacou a 
visita como sendo 
bastante válida, 

pois até então não tinha conhecimento de como 
o Conselho funciona, e aproveitou para tirar suas 
dúvidas sobre anuidade, prazos e registros. “Eu ti-
nha poucas informações sobre CREF, de como re-
almente funciona, aproveitei a oportunidade para 
sanar algumas dúvidas e observei que o Conselho 
está fazendo um bom trabalho,” falou Krisma.

Sergipano é membro da delegação brasileira no 
mundial do desporto escolar – Gymnasiade 2018

Entre os dias 2 e 9 de maio, a cidade de 
Marrakesh, no Marrocos, se transformará 
na capital mundial do desporto escolar, 
com a realização da 17ª edição da Gym-

nasiade, competição escolar promovida pela Inter-
national School Federation (ISF). O evento reunirá 
quatro mil jovens atletas, de várias partes do mun-
do, com idade entre 15 e 18 anos, na disputa de 17 
modalidades esportivas. E o sergipano professor 
Custódio Santana, Cref nº 000532/G-SE, faz parte, 
pela terceira vez, da delegação brasileira.

O professor Custódio Santana é uma dessas pessoas 
que só sabem construir boas amizades. Dedicado ao 
que faz, admirado por todos sempre foi exemplo de 
servidor pelas entidades a quais prestou seus servi-
ços. Hoje como diretor financeiro da Confederação 
Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), é um dos 
dirigentes que gozam da confiança do presidente 
em exercício, Robson Aguiar, e principalmente do 
presidente licenciado, Antônio Hora Filho. Tam-
bém é tesoureiro do Conselho Regional de Educa-
ção Física 20ª Região Sergipe, CREF20/SE.
Ele estreou em Brasília em 2013, teve sua segunda 
participação na Turquia em 2016 e este ano vai a 

Marrocos participar da Gymnasiade 2018, em Mar-
rakesh e Casablanca.
Desde o dia 26 de abril que Custódio Santana está 
em São Paulo integrando a equipe de apoio, recep-
ção e logística da delegação brasileira. Ele segue 
para Marrakesh hoje, 2 de maio. Pela responsabili-
dade da função que exerce nesse tipo de evento, ele 
é um dos primeiros a chegar ao local para implantar 
a logística e um dos últimos a deixar a cidade, quan-
do toda equipe ja partiu, comemorando mais um 
sucesso da CBDE em competições internacionais.
Entre as modalidades em disputa, estão: atletismo, 
boxe, ciclismo (mountain bike e corrida de rua), es-
grima, ginásticas olímpica, rítmica e aeróbica, golfe, 
judô, karatê, luta olímpica, natação, petanca, (uma 
espécie de bocha), surf, tênis, taekwondo, tênis e 
xadrez. O Brasil contará com 199 atletas, divididos 
em 11 modalidades individuais e buscará o bicam-
peonato mundial, já que na última edição, realizada 
em 2016, em Trabzon, na Turquia, o Brasil foi cam-
peão geral.
A novidade deste ano é que a competição terá uma 
subsede, a cidade de Casablanca, capital econômica 
do Marrocos, onde serão disputadas as provas de 
natação e surf. As demais competições serão reali-

zadas na cidade de Marrakesh, que concentrará as 
atenções do desporto escolar de todo universo.

Atenção: em virtude da copa do mundo de futebol, o expediente no cref20 será 
alterado nos dias dos jogos da seleção brasileira. Fiquem ligados no 

site e redes sociais do conselho ou ligue pra 3214-6184.
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Fiscais do CREF20/SE fiscalizam 16ª Edição dos 
Jogos Escolares TV Sergipe

O Conselho Regional de Educação 
Física 20ª Região, CREF20/SE, 
através do seu setor de Orientação 
e Fiscalização, vem atuando na 16º 

Edição dos Jogos Escolares TV Sergipe, que aconte-
cem de 15 a 31 de maio, com intuito de assegurar a 
legalidade da intervenção profissional em Educação 
Física, identificando e apurando desobediências às 
normas estabelecidas pela legislação que regula-
menta 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 qualifica-
dos.

De acordo com a fiscal do CREF20/SE, Caroline 
Martins, em algumas competições esportivas os téc-
nicos de equipes devem possuir o registro no Con-
selho Regional de Educação Física. A falta do regis-
tro profissional em determinadas modalidades, tais 
como; handebol, basquete e vôlei, caracteriza exer-
cício ilegal da profissão, constituindo contravenção 

penal prevista no Decreto-Lei nº 3.688/41
“Os organizadores de competições esportivas de-
vem concorrer para o cumprimento da lei, exigin-
do a cédula de identidade profissional emitida pelo 
CREF ou declaração equivalente que comprove o 
registro dos técnicos. Pessoas sem o registro profis-
sional não podem assinar como técnicos ou exercer 
essa função,” destacou Caroline.
Essa nova realidade do esporte no Brasil 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 prati-
cantes de esportes, nos seus vários níveis e modali-
dades, sejam atendidos por profissionais de Educa-
ção Física habilitados, permitindo maior segurança 
para a saúde física e psicológica dos praticantes.
Segundo o supervisor de orientação e fiscalização 
do CREF20/SE, Diego Vidal, a atuação da fiscaliza-
ção do Conselho está acontecendo em cumprimen-
to a lei, no descrito Art.68º, que dispõe que a função 
de técnico das equipes inscritas nos Jogos Escolares 
TV Sergipe 2017, será obrigatoriamente exercida 

por professores de educação física, ou profissionais 
habilitados pelo Conselho Regional de Educação 
Física (CREF)/ Conselho Federal de Educação Fí-
sica (CONFEF).
“Além disso, o regulamento da competição no Art. 
6º, dispõe sobre a obrigatoriedade de um represen-
tante do CREF20/SE na comissão de honra da com-
petição. Já no Art. 70º, destaca a obrigatoriedade da 
apresentação da carteira profissional. O conselho 
encontra-se fazendo um trabalho forte na fiscaliza-
ção de todas as modalidades dos Jogos Escolares,” 
destacou Diego.
No total foram visitadas 24 escolas que estão par-
ticipando dos jogos. Nenhuma irregularidade foi 
constada. “Esse ano estamos colhendo o que foi 
feito e orientado ano passado, na edição 15º dos 
Jogos Escolares TV Sergipe. O qual foi constatado 
algumas irregularidades. Mas esse ano foi também 
uma solicitação das Federações e responsáveis por 
cada modalidade a presença dos fiscais do CREF20, 
e as escolas procuram se adequar o que diz o regu-
lamento e a lei,” explica Diego Vidal.
Jogos Escolares TV Sergipe
A edição de 2018 dos Jogos Escolares TV Sergipe 
terá disputas em seis modalidades coletivas (bas-
quete, futsal, handebol, pólo aquático, vôlei e vôlei 
de praia) e dez individuais (atletismo, badminton, 
ginástica artística, ginástica rítmica, judô, Karatê, 
natação, tênis de quadra, tênis de mesa e xadrez). 
Ao todo, cerca de sete mil estudantes devem parti-
cipar do evento.
Os jogos Escolares TV Sergipe servem de seletiva 
para competições nacionais e internacionais em 
diversas modalidades. Ao longo de 16 anos de his-
tória, o evento ajudou a revelar muitos atletas que 
se projetaram até fora do país, como a jogadora de 
vôlei de praia Duda Lisboa.

DATAS COMEMORATIVAS

O Presidente do Conselho Regio-
nal de Educação Física da 20ª 
Região – CREF20/SE, em cum-
primento à Resolução CON-

FEF nº 346, de 16 de novembro de 2017 
e ao Regimento Eleitoral do CREF20/SE 
- Resolução CREF20/SE nº 015/2018, faz sa-
ber a todos os Profissionais de Educação

Física inscritos neste Conselho Regional que 
a eleição para definição de 28 (vinte e oito)
Membros do Conselho Regio-

nal de Educação Física da 20ª Re-
gião – CREF20/SE, realizar-se-á no
dia 12 de setembro de 2018, das 08:00 às 17:00 

horas, na sede do CREF20/SE, na Rua Dom José
Thomaz, n° 708 - Edifício Galeria Lojas 02 e 

03 - São José, Aracaju-SE, CEP 49.015-090.
O Conselho Federal de Educação Física – CON-

FEF, encaminhará correspondência a todos os
profissionais registrados neste regional, 

comunicando a realização da eleição.
Mais informações no site do CREF20/
SE em acesso rápido: Eleições.
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Faculdades são denunciadas por emitir diplomas falsos 
em Alagoas

O secretário nacional de Regulação e Su-
pervisão do Ensino Superior do Minis-
tério da Educação (MEC), Henrique 
Sartori, confirmou na manhã desta 

terça-feira, 8, irregularidades em faculdades que 
atuam no Sertão de Alagoas.

Os universitários concluem a graduação, mas os 
diplomas que recebem no final do curso não têm 
validade. O motivo seria porque, embora as fa-
culdades apresentem documentos e históricos ao 
MEC, elas possuem sede em outros estados e não 
possuem autorização para atuar em outras unida-
des federativas.

“Aqui já pudemos identificar alguns casos cla-
ramente irregulares como faculdades ofertando 
cursos presenciais de graduação com o nome de 
instituições de outros estados, o que é legalmente 
uma fraude”, declarou o secretário em entrevista ao 
portal AL1.
O golpe do diploma falso de algumas faculdades 
já foi fruto de investigação em Pernambuco, tanto 
pelo Ministério Público quanto pela Assembleia Le-
gislativa daquele estado.
O  MEC anunciou que uma força-tarefa analisará os 
casos dos estudantes lesados por essas instituições. 
Mais de 20 mil pessoas foram vítimas do golpe. Fonte: Jornal Extra de Alagoas

Foto: Ilustração/Globo

A importância da fiscalização 

O Conselho Regional de Educação 
Física da 20ª Região – CREF20/
SE, conta com uma Diretoria de 
Orientação e Fiscalização empe-

nhada em assegurar a legalidade da intervenção 
profissional em Educação Física, identifi-
cando e apurando desobediências às normas 
estabelecidas pela legislação que regulamenta a 
atividade profissional em Educação Física com 
vistas a preservar os interesses da coletividade 
pela oferta à sociedade de um serviço de qua-
lidade orientado por profissionais habilitados 
equalificados.
A fiscalização do exercício profissional é uma 

ação desenvolvida pelos Conselhos Regionais 
das profissões regulamentadas, com vistas a as-
segurar a oferta de produtos e serviços produzi-
dos pelos profissionais habilitados e registrados 
nos respectivos Conselhos Profissionais com 
segurança e qualidade para a população.
A fiscalização e orientação do exercício profis-
sional é considerada uma importante missão do 
CREF20 para a valorização do profissional de 
Educação Física perante a sociedade, garantin-
do os benefícios à saúde pública e cumprimento 
da legislação profissional.Base legal: Lei Federal 
nº 9.696/1998;  Reslução CONFEF nº 023/2000; 
Lei Federal nº 6.839/1980.
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Sindicato dos Radialistas Alunos da Estácio Fase Reunião Plenária 2018.2




