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CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 20 ª REGIÃO SERGIPE

CREF20/SE realiza cursos ministrados pelo
personal Cristiano Parente

O

s cursos de Marketing, Gestão e
Carreira, e Técnicas de Treinamento Moderno, ministrados
pelo Personal Cristiano Parente,
Cref nº 004017/G-SP, pela primeira vez em Aracaju e realizado pelo Conselho
Regional de Educação Física 20ª Região Sergipe,
CREF20/SE, com apoio da Universidade Tiradentes, tiveram como objetivo da sequência ao ciclo
de cursos que o Conselho oferece para os profissionais, registrados, possam se qualificarem para
prestar um melhor atendimento à população.

Ele ressalta que a ideia dos seus cursos é movimentar os profissionais de Educação Física para que
eles possam buscar e pensar o diferente para se
destacar e valorizar cada vez mais o seu trabalho.
“Para não cair nos erros históricos que foram
cometidos e repetidos ao longo do tempo, a
gente criou essa certificação, que já estar acontecendo em 13 países, e que tem como objetivo
da aos profissionais de Educação Física conteúdos de outras áreas para que possam pensar diferente, criar, ter novos negócios, novas
ideias, se destacar no mercado, ser mais respeitados e valorizados,”destacou Cris Parente.

bom serviço aos nossos alunos,” destacou Bruno.
Ainda de acordo com o ministrante a iniciativa do
CREF20 é bastante válida por que as pessoas têm
uma imagem ruim do Conselho e na verdade ele
está aqui para ser nosso parceiro, para defender os
direitos dos profissionais e não para atacar, demostrando que o Conselho e os profissionais estão próximo e que temos ideias em comum, como resultados, pessoas mais satisfeitas, bons profissionais no
mercado, melhores graduações e universidades.
Bruno Oliveira, Cref nº 02352/G-SE , avalia como
bastante interessante essa iniciativa do CREF20 de
proporcionar aos profissionais de Sergipe a oportunidade de ser um profissional cada vez melhor.
“O Curso foi muito importante para nós profissionais, pois veio ressaltar a importância da capacitação e qualificação para que possamos prestar um

O presidente do CREF20, Gilson Dória, Cref
nº 00011/G-SE, enfatiza a importância que é os
profissionais sempre estarem buscando fazer
cursos, reciclando, se qualificando para melhor
atender e está em sintonia com os novos métodos e treinos. “O Conselho saber da importância
que é ter profissionais qualificados e preparados para melhor atender aos seus alunos, assim,
da continuidade ao ciclo de cursos que ocorrerão durante todo o ano, e esperamos sempre
uma maior participação dos profissionais, pois
os cursos são realizados para eles,” falou Gilson.
Para o profissional
nº 03366/G-SE,
bastante impornos faz quebrar
mas que a sociesobre a Educação
os profissionais.
CREF20 está
de
parabéns pela
iniciativa.

Cristiano Parente

Micael Cref
o curso foi
tante pois
paradigdade impõe
Física e
O
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Cristiano Parente possui especialização em Fisiologia do Exercício pela faculdade de Medicina da
USP, em Nutrição e Suplementação Esportiva pela
Escola de Educação Física e Esporte da USP e em
Coaching pela Wexford Universitu – Califórnia,
Cris conclui sua formação com MBA em Gestão,
Marketing e Direito Esportivo FGV/FIFA/CIEES/
University of Neuchatel – Suíça. Eleito o melhor Personal Trainer do mundo pela Life Fitness, em 2014.
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Gilson Dória

Palavra do Presidente
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Cref n º 00011/G-SE

em, estamos entrando no quinto mês de 2018 e com

Assim, CREF20/SE, vem buscando nas suas atividades diá-

grandes trabalhos já realizados até aqui. Com pouco

rias desempenhar esse papel tão importante para a sociedade.

mais de um de emancipação, o Conselho Regional de

Somente nesse primeiro quadrimestre de 2018 foram realizadas pelo

Educação Física 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, faz
parte do Sistema CONFEF/CREFs e desempenha ser-

viço público independente, enquadrando-se como categoria singular
no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito pátrio e vem
buscando fazer uma gestão transparente e comprometida com sua missão enquanto autarquia Federal com

setor de Orientação e Fiscalização 593 visitas a academias em todo o
Estado de Sergipe, além de 104 espaços que são utilizados para práticas de atividade física, e 15 esco-

“Regulamentar, fiscalizar e orientar
o exercício profissional, além de defender os interesses da sociedade em
relação aos serviços prestados”

regime de direito público e intensificando as fiscalizações e ampliando o atendimento aos profissionais.
Regulamentar, fiscalizar e orientar o exercício profissional, além
de defender os interesses da sociedade em relação aos serviços prestados pelo Profissional de Educação Física e pelas pessoas jurídicas nas áreas de atividades físicas, desportivas e similares.

las. Já os profissionais foram 483
fiscalizados, sendo que 24 pessoas
flagradas por exercício ilegal da profissão e 78 profissionais irregulares.
Ou seja, estamos trabalhando cada vez
mais para que a sociedade tenha uma

prestação de serviços na área de Educação Física por profissionais devidamente habilitados e registrados no Conselho, que possam oferecer
um trabalho de qualidade e seguro para população. Buscando sempre
fazer uma gestão comprometida a qual os profissionais possam acompanhar e contribuir na busca pela valorização da profissão. Boa leitura.
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Presidente do CREF20/SE participa de debate com
estudantes de Educação Física

N

a noite desta quinta-feira, 12, Gilson
Dória, Cref nº 00011/G-SE, presidente
do Conselho Regional de Educação Física 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, participou de
uma roda de debates na Faculdade Maurício de
Nassau, Aracaju, com alunos do primeiro período
do curso de Educação Física.
O encontro foi realizado pela professora Célia
Carvalho, Cref nº 000439/G-SE, e teve como objetivo esclarecer para os alunos sobre as funcionalidades do CONFEF/CREFs, assim como, sua
importância para valorização da profissão, pontos
importantes do código de ética, como é composta
a anuidade, suas aplicações, as diferenças entre
bacharelado e licenciatura, registros, responsável
técnico, tudo mais relacionado ao Conselho.
Para o presidente do CREF20/SE, esses tipos de
encontros são importantes para os alunos que
estão começando sua caminha já terem conheci-

mento do que é o
sistema CONFEF/
CREFs e qual sua
função e atuação.
“Saber para que
serve, onde atua,
quais as ações que
um Conselho de
classe desempenha
é muito importante
na fase acadêmica, pois quando se
formarem terão a
consciência da importância de serem
registrados e atuaram de forma comprometida e
ética,” ressaltou Gilson Dória.
Ao final do debate ficou marcado uma visita da
turma a sede do CREF20/SE, para que os futuros
profissionais possam conhecer de perto como o

Conselho funciona no seu dia a dia.9696/1998,
que regulamenta o credenciamento dos docentes atuantes na função de educação física, é especifica se sobrepondo a regra prevista na Lei nº
9.394/1996, e, por isso, possui aplicação obrigatória”.

Itabaiana se destaca pelo número de denúncias no
CREF20/SE

O

Conselho Regional de Educação Física
20ª Região Sergipe, CREF20/SE, buscando desempenhar seu papel como órgão
regulamentador, orientador e fiscalizador do exercício profissional, além de defender os interesses da
sociedade em relação aos serviços prestados pelo
Profissional de Educação Física e pelas pessoas jurídicas nas áreas de atividades físicas, desportivas e
similares, vem agindo e buscando tirar do mercado
quem insiste em atuar e funcionar irregularmente,
e a cidade de Itabaiana vem tendo um destaque negativo nesse sentido.

A cidade de Itabaiana, localizada no Agreste sergipano, sendo a quarta maior cidade do Estado, e
com uma população de mais de 100 mil pessoas,
hoje conta registrados no Conselho, 22 pessoas jurídicas e 74 profissionais de Educação Física e uma
das cidades que mais são feitas denúncias junto ao
CREF20/SE.
Assim, o CREF20/SE vem desempenhando seu trabalho e cobrindo todo o Estado sergipano, dando

sempre prioridade as denúncias que são enviadas
ao Conselho. Mesmo sendo feitas várias autuações,
continuam a aparecer casos que vão de encontro a
lei 9696/1998 diariamente.
“Nas denúncias que recebemos, Itabaiana é sempre recorrente, e mesmo sendo realizados visitas
praticamente todos os meses, as vezes mais de uma
vez por mês, para cobrir alguma denúncia nesse
município, sempre encontramos algum tipo de irregularidade”, destacou Diego Vidal, supervisor de
orientação e fiscalização do CREF20/SE.
Ainda de acordo com Diego, somente esse ano em
Itabaiana já foram instaurados 8 processos, sendo
cinco por não possuir supervisor, três por exercício
ilegal e três por fraude em estágio. Além do mais, já
foram realizadas, no ano passado, quatro operações
em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil,
PROCON e Vigilância Sanitária. ‘E vamos continuar a visitar esse município. Chegando denúncias
iremos apurar e autuar os irregulares,” ressaltou
Diego.
Também esse ano foi realizada uma audiência

para tratar sobre a obrigatoriedade do registro dos
profissionais de educação física da rede de ensino
municipal no sistema CONFEF/CREFs, onde representantes do CREF20/SE, o presidente Gilson
Dória e pelo assessor da presidência, Thiago Sodré.
E que no final, foi mantida o entendimento pela
obrigatoriedade do registro dos profissionais de
educação física da rede municipal de Itabaiana/SE
no CREF20/SE.
“O Promotor explicou que a Lei 9696/1998, que regulamenta o credenciamento dos docentes atuantes
na função de educação física, é especifica se sobrepondo a regra prevista na Lei nº 9.394/1996, e, por
isso, possui aplicação obrigatória”.
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Fiscais do CREF20/SE flagram 12 pessoas por exercício ilegal no mês de abril

N

o mês de abril foram visitados 15
municípios pelo departamento
de orientação e fiscalização, DEOFIS, do Conselho Regional de Educação Física 20ª Região Sergipe, CREF20/
SE, nas quais resultaram em 12 pessoas
flagradas por exercício ilegal da profissão, além de 12 em 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, agente de orientação e
fiscalização.
No total 152 pessoas jurídicas foram fiscalizadas, onde 14 escolas, 30 outros espaços que são usados para práticas de atividades físicas. Já os profissionais foram
131 verificados, nos quais 18 estavam ir-

regulares, e 12 pessoas no exercício ilegal
da profissão. 36 estagiários consultados,
desses 21 estavam regulares.
De acordo com o supervisor de orientação e fiscalização, Diego Vidal, em abril
foram aplicadas 62 multas, sendo que 27
para empresas registradas, no qual apre-

sentou alguma irregularidade, seja sem
responsável técnico, sem contrato de estágio, sem supervisor, profissional ausente, ou permissão de atuação de pessoas
irregulares. Já 18 foram para empresas
sem registros, onde estavam sem alvará da vigilância, ou do PROCON ou do
CREF20.
Para os profissionais foram aplicadas 15
multas, sendo ou por desvio de área de
atuação, ou descumprimento de funções

Contestação de Auto de Infração

CURSOS / EVENTOS

As justificativas e/ou defesa para as infrações constantes dos Autos de Infração emitidos pelo Departamento de Fiscalização e Orientação (D.I.O.F.I.S)
do CREF20/SE contra Pessoas Físicas e Jurídicas
deverão ser apresentadas observando que:
•

•
•
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inerentes do responsável técnico. Além
de dois com pendências documentais.
“As pessoas multadas têm o prazo de 15
dias para recorrer das multas ou justificar, e os processos são encaminhados aos
órgãos responsáveis para devidas providências,” ressaltou Diego Vidal.
Os municípios
visitados foram;
São Miguel de
Aleixo, Nossa
Senhora da Glória, Itabaiana,
Nossa Senhora do Socorro,
Barra dos Coqueiros, Arauá,
Lagarto, Simão
Dias, Cristinápolis, Tomar do
Geru, Malhador, Macambira,
Umbaúba, Pedrinha, e a capital Aracaju.
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.

Todos os documentos comprobatórios referentes a defesa da infração, devem ser entregues no original ou cópia autenticada, juntamente com o formulário abaixo.
Não serão analisados documentos entregues
sem o referido formulário.
Todo e qualquer documento apresentado em

língua estrangeira, deverá estar acompanhado
pela respectiva tradução juramentada.
•
Todo e qualquer documento apresentado deve
estar legível.
•
Todo documento emitido deve conter local,
data, identificação e assinatura do emitente;
No caso de Pessoa Jurídica este deverá ser o
Proprietário, Responsável Técnico ou Representante Legal; Não são aceitas defesas emitidas e/ou assinadas por terceiros.
Somente é analisada justificativa original, recebida
pessoalmente.

www.cref20.org.br

CREF20/SE doa alimentos arrecadados nos cursos
ao GACC

O

Conselho Regional de Educação Física 20ª
Região Sergipe, CREF20/SE, vem trabalhando diariamente no registros, na orientações e fiscalização dos profissionais de Educação
Física e espaços os quais são usados para práticas
de atividades físicas, além da promoção da profissão, mas também se preocupa com social. Assim,
nos cursos oferecidos pelo Conselho nos dias 6 e 7,
foram solicitados a entrega de 2 kg de alimentos por
participante para serem doados.
Na manhã desta terça-feira, 17, o presidente do
CREF20/SE, Gilson Dória, Cref nº 00011/G-SE, fez
a entrega desses alimentos, que foram arrecadados
nos cursos Marketing, Gestão e Carreira, e Técnicas
Modernas de Treinamentos, ministrados pelo personal Cristiano Parente, para o Grupo de Apoio à
Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE).
De acordo com o presidente do CREF20/SE, no total foram doados 200 kg de alimentos, e a partir de

agora todos as inscrições dos cursos oferecidos pelo
Conselho, que são gratuitos para os profissionais
registrados e em dia, estarão condicionadas a entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis. “Foi uma
ideia que surgiu, de como o CREF20/SE poderia
está fazendo algo para ajudar algumas instituições
de caridade, e essa foi uma maneira. Fiquei bastante
satisfeito com o resultado desse primeiro curso. e
espero que os profissionais abracem essa causa, pois
além de estarem se qualificando, estarão, também,
ajudando aqueles que mais necessitam,” destacou
Gilson Dória.
GACC
Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE), nasceu em 1999, graças à iniciativa
de Lygia Ribeiro e suas filhas, com o objetivo de
melhorar a difícil realidade vivida pela criança e
adolescente com câncer no estado. Há alguns anos,
observando a crescente demanda, o GACC ampliou
o seu atendimento à crianças e adolescentes com
doenças hematológicas.
Por não residir na capital ou mesmo em Sergipe, boa parte dos pacientes se hospedam na Casa
de Apoio do GACC, a Casa Alegria e Esperança.
Encaminhados pelo serviço social do Hospital de
Urgência de Sergipe (HUSE), os pacientes são acolhidos e cadastrados pelo serviço social do GACC e
passam a receber hospedagem, refeições, passagens,

medicamentos, cestas básicas, exames e consultas,
transporte para o hospital, atividades recreativas,
atendimento psicológico, atendimento dentário,
acompanhamento nutricional, serviço jurídico, ajuda de custo no tratamento fora domiciliar, participam de projetos voltados para as crianças e suas famílias, tudo com muito amor e carinho que jamais
podem faltar em um projeto social como esse. As
famílias também recebem atendimento em todas as
especialidades médicas que forem necessárias.
O GACC tem como principal missão garantir aos
pequenos pacientes o direito a alcançar todas as
chances de cura com qualidade de vida, lutando
pela humanização no tratamento, pautado nos valores da transparência, ética, responsabilidade, amor
e respeito ao próximo. Atualmente, o GACC atende
a 61 crianças e adolescentes, conta com o apoio de
49 colaboradores em diversas áreas de atuação e 100
voluntários, capacitados para atuar nos projetos.

Palestras/ Cursos/ Visitas

A Boa Orientação Faz a Diferença

5

