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CREF20/SE celebra dia do profissional de
Educação Física - 1º de Setembro

O

Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe,
CREF20/SE, celebrou o dia do
profissional de Educação Física,
1º de setembro, com vários eventos durante a semana, o qual teve como principal
os 20 anos da regulamentação da Lei 9696/1998.
Na manhã do sábado, 1º, foi realizado uma caminha
em parceria com a Universidade Tiradentes, pela
tarde ocorreu um encontro no Parque da Sementeira, em Aracaju, com oficinas de várias modalidades esportivas, e apresentação de grupos de ritmos.
Quem compareceu ao Parque da Sementeira na
tarde do sábado, teve a oportunidade de praticar algumas modalidades esportivas como; vôlei,
karatê, capoeira, ou também participar de jogos,
brincadeiras, além de danças de vários ritmos com
professores de danças, entre outros. As comemorações se foram realizadas durante toda semana, com
participação de congressos, encontros com estudantes, palestras o qual o presidente do CREF20/
SE, Gilson Dória, Cref nº 000011-G/SE, participou.
Para o presidente do CREF20/SE, Gilson Dória, essas ações tiveram como objetivo principal

celebrar o Dia do Profissional de Educação
Física, e teve como tema
central a celebração
dos 20 anos da regulamentação da profissão.
“O dia do profissional
de Educação Física foi
celebrado com muita
harmonia e alegria entre
as várias modalidades esportivas oferecidas. Uma
tarde de reencontro entre
os profissionais, um momento de lazer com seus
familiares e muita atividade física, e esse ano
comemoramos os 20 anos de regulamentação da
profissão de Educação Física, onde nesse tempo tivemos muitos avanços nessa área e uma maior valorização dos profissionais” destacou Gilson Dória.
Os eventos foram realizados em parceria do
CREF20/SE com o Governo do Estado de Sergipe, Sesc, Universidade Tiradentes, Faculdade

Uninassau e prefeitura Municipal de Aracaju.
“Quero agradecer a todos que contribuíram para
tornar esse dia especial. O Governo de Estado,
as Federações esportivas, Sesi, prefeitura, além
das faculdades que estão apoiando as ações de
promoção e valorização da profissão de Educação Física,” concluiu o presidente do CREF20/SE.

CREF20/SE

Gilson Dória

Palavra do Presidente

A

regulamentação da Profissão de Educação Física, com a promulgação da Lei 9.696/98, estabeleceu um marco em nosso país, pois modificou
o foco da atividade física, da estética e modismo
para sinônimo de cultura, vida saudável, educação e desenvolvimento humano, valorizando a profissão.
Nos últimos 20 anos, houve muito trabalho para alcançar tais
conquistas. Sonhar e acreditar nos fez chegar até aqui. Quem
ganha é a sociedade, que tem a garantia da orientação qualificada em diversas áreas, como no esporte, na escola, na inclusão social e na saúde, além do Profissional de Educação
Física, que tem sua importância e protagonismo devidamente
reconhecidos.
E esse foi o tema escolhido para comemoramos o dia do
Profissional de Educação, 1º de setembro. Nós, do CREF20,
procuramos realizar um dia diferente, com os alunos, futuros
profissionais, até os profissionais e familiares. Desde palestras nas faculdades, até caminhada em parceria com a Universidade Tiradentes. Durante a tarde ocorreu um encontro
no Parque da Sementeira, em Aracaju, com oficinas de várias

Cref n º 00011-G/SE

modalidades esportivas, e apresentação de grupos de ritmos,
para toda família.
Mesmo em clima de celebração pelo dia do profissional de
Educação Física, nosso setor de Orientação e Fiscalização não
parou nesse mês de agosto e continuou o seu trabalho. Foram
realizandas 167 visitas em academias e espaços utilizados para
prática de alguma atividade física, em 13 municípios sergipanos, além de 138 profissionais consultados, sendo flagrados
dez pessoas por exercício ilegal da profissão.
Também acompanhou a realização do Teste de Aptidão Física, TAF, da polícia militar de Sergipe. Garantindo que apenas
profissionais de Educação Física, e registrados no Conselho,
atuassem como avaliadores do certame. Também solicitou a
retificação de edital de concurso da prefeitura da cidade de
Nossa Senhora da Glória, o qual, para o cargo de educação
física não exigia o registro no Conselho. Solicitação que foi
prontamente atendida pelos organizadores do concurso.
Assim, espero que tenham uma boa leitura e fiquem por dentro de todas as ações do CREF20 no mês de agosto, e no dia 1º
de setembro. Boa leitura!
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CREF20/SE realiza primeira reunião plenária
no segundo semestre
Em pauta o balanço do primeiro semestre, assim como ações para serem desenvolvidas até o final do ano

N

o sábado, 18, aconteceu na sede
do Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe,
CREF20, a terceira reunião plenária
do ano, sendo a primeira no segundo semestre.
Em pauta, a prestação de contas do quadrimestre de 2018, resultados das ações de maio a junho, quantidade de registros e solicitação de
isenção do período de maio a julho, andamento
do edital do concurso público, andamento dos
projetos para abertura de processo licitatório
para reforma e ampliação da sede, andamento
do calendário para pleito eleitoral, programação para as comemorações do dia do Profissional de Educação Física, comemoração dos 20
anos da regulamentação da profissão, apresentação da resolução nº 018/2018, e o que ocorreu.
Estiveram presentes o presidente do CREF20/SE,
Gilson Dória, Cref nº 00011-G/SE, assim como
o 1º Vice-Presidente: Landulfo José de Almeida
Júnior, Cref 000001 – G/SE, e os membros do
Conselho, além da coordenadora Darinalva Barcelar, o supervisor de orientação e fiscalização do
CREF20/SE, Diego Vidal, a auxiliar administrativa
Dayse e o assessor de comunicação Aécio Souza.

O presidente do CREF20/SE ressalta a importância dessas reuniões que serve para que os
conselheiros possam está cientes de tudo que
está acontecendo no Conselho, principalmente
no primeiro semestre do ano, e possam trazer
ideias, sugestões, para que possamos melhorar
nossas ações e reprovem ou aprovem alguma
medida. “Procuramos pautar nossa gestão sempre na transparência e buscamos sempre o melhor para a Educação Física do nosso Estado.
Assim, é importante que não só os conselheiros,
mas também os profissionais possam contribuir
para valorização da profissão,” concluiu Gilson.
Segundo Gilson Dória, essas reuniões plenárias
são muito importantes para planejamento e ações
do Conselho, pois os Conselheiros são responsáveis por estabelecer diretrizes para a consecução
dos objetivos e metas para o seu funcionamento, além de, apreciar e aprovar propostas e normas para regulamentar o mercado profissional.
Ao final foram sorteados alguns exemplares dos
livros; Treinamento Funcional para Idosos e Coaching e Qualidade de Vida, do professor Marzo
Edir da Silva Grigoletto, em parceria no primeiro
com o professor Antônio Gomes de Resende Neto
e no segundo livro com José Cabello Canales.

Edital de concurso é retificado após solicitação
do CREF20/SE
Foi retificado o edital do concurso da prefeitura municipal de Nossa Senhora da Glória, passando a exigir
o registro no Conselho para as vagas de Educação Física

O

Conselho Regional de Educação Física Sergipe – CREF20, vem esclarecer que após ter conhecimento da
abertura do processo seletivo simplificado da Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, o qual terá vaga para professor de Educação
Física Básica, e que no edital inicial não constava
a exigência do registro no Conselho para o cargo
destinado aos profissionais de Educação Física.
A lei 9.696/1998 dispõe 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.
“Somente os Profissionais graduados em curso superior de Educação Física (Licenciatura/Bacharelado, Licenciatura ou Bacharelado) ou o Provisionado em modalidade específica, habilitados perante
este Conselho, ou seja, registrados, é que poderão
atuar profissionalmente na Educação Física, bem
como prover as vagas destinadas a essa disciplina em concursos públicos,” pontua Gilson Dória.
Assim, foi solicitado a retificação da exigência para

o profissional que além de ter formação em curso
superior, é preciso possuir registro e situação regular junto ao Conselho Regional de Educação Física.
De acordo com o presidente do CREF20, professor
Gilson Dória, Cref nº 00011/G-SE, após conhecimento do fato, foi enviado um ofício com a solicitação para retificar, à prefeitura municipal de Nossa
Senhora da Glória, para comissão organizadora do
processo, a qual foi prontamente atendida e publicado no diário oficial desse município, no edital nº
02, no dia 21, terça-feira, com a retificação do edital.
São atribuições do Conselho Federal de Educação
Física e dos Conselhos Regionais de Educação Física (Sistema CONFEF/CREFs), disciplinar, orientar e auxiliar os Profissionais de Educação Física,
de modo que possam exercer sua Profissão com
alto grau de excelência, como também apoiar e
fiscalizar o exercício da Profissão e as entidades
públicas e privadas cujo objeto seja a prestação de
serviços na área da Educação Física, desportivas
e similares, com vistas à proteção da sociedade.
Ainda segundo o presidente do CREF20, considerando que a atividade de Educação Física, presente no Edital nº 01/2018, é atividade privativa do

Profissional de Educação Física, é imperioso que
conste no Edital como requisito elementar para o
provimento desse cargo que o candidato; além de
formação em nível superior em Educação Física,
encontre-se legalmente habilitado para desempenhá-la, ou seja, que possua registro no Conselho
Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe,
e isto é obrigatório porque decorre de Lei Federal.
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Ministério Público determina obrigatoriedade
do registro no Conselho para professores

M

inistério Público de Sergipe, Promotoria de Justiça Especial Cível
e Criminal de Itabaiana, emitiu
determinação na qual recomenda
ao município de Itabaiana a adoção de medidas
no sentido de designar apenas professores da rede
municipal de ensino, devidamente registrados em
Conselho Regional de Educação Física, assim, fiscais do CREF20/SE visitaram no período de 9 à
13 de agosto, dez escolas para dá cumprimento e
orientar acerca do assunto.
A determinação do Ministério Público destaca que,
para lecionar a matéria Educação Física nas escolas
da rede municipal de ensino e ao Conselho Regional de Educação da 20ª Região que promova a devida fiscalização, tudo em cumprimento às determinações legais e judiciais pertinentes à temática,
além da obrigatoriedade da exigência nos editais de
concurso público, ou de outro meio de ingresso na
carreira pública previsto constitucionalmente, para
provimento de cargos vagos de professores de Educação Física, a comprovação de inscrição perante o
Conselho Regional de Educação Física.
Diego Vidal, supervisor de Orientação e Fiscalização do CREF20/SE, esclarece que essas primeiras
visitas foram em cumprimento a determinação do
Ministério Público e tem caráter mais informativo
e de orientação.
“Essas visitas foram mais para orientação, a qual
levei a circular, com a determinação do Ministério
Público, para diretores e secretários das escolas, a
fim de evitar desinformação acerca da decisão e que
a parti de agora as fiscalizações nesse sentido serão
mais continuas para evitar exercício ilegal e baixas
indevidas ,” ressaltou Diego.
Ainda segundo Diego Vidal, ao todo foram visitadas dez escolas, pois algumas ainda se encontram
em período de férias, e assim que retornaram o período letivo serão visitas e devidamente orientadas.

termédio da Promotoria de Justiça Especial Cível e
Criminal de Itabaiana/SE, com o objetivo de garantir os direitos constitucionais e legais mencionados,
resolve, com fundamento no art. 6°, XX, da Lei
Complementar n°75/1993, RECOMENDAR:
I) ao Município de Itabaiana, nas pessoas do Excelentíssimo Senhor Prefeito e da Excelentíssima
Senhora Secretária Municipal de Educação, que, no
prazo de 30 (trinta) dias:
DESIGNE apenas Professores da Rede Municipal
de Ensino, devidamente inscritos no Conselho
Regional de Educação Física, para lecionar a matéria Educação Física nas Escolas Municipais; nos
próximos editais de concurso público, ou de outro
meio de ingresso na carreira pública previsto constitucionalmente, para provimento de cargos vagos
de professores de Educação Física, a comprovação
de inscrição perante o Conselho Regional de Educação Física.
II) ao CONSELHO REGIONAL DE EDUCACÃO
FÍSICA DA 20a REGIÃOque:
A) PROMOVA, de forma continua, a fiscalização
nas escolas da rede municipal e estadual de ensino

em Itabaiana/SE a fim de coibir que seja ministrada
a matéria Educação Física por professores que não
possuam registro perante o Conselho Regional de
Educação Física.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o Ministério Público de Sergipe considera
seus destinatários como pessoalmente cientes da
situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de
responsabilização por quaisquer eventos futuros
imputáveis a sua omissão. Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota
a atuação do Ministério Público sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados
ou outros, bem como com relação aos entes públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo
de 15 (quinze) dias para informar o acatamento da
presente recomendação e as medidas adotadas para
seu cumprimento.

Determinação
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE, por in-

Antônio Hora foi indicado para o Conselho Nacional do Esporte

O

Secretário de Estado do Esporte,
Lazer e da Juventude de Sergipe foi
indicado para fazer parte do Conselho Nacional de Esporte, o nome de
Antônio Hora Filho, que é formado em Educação Física, Cref nº 000527 – G/SE, foi publicado
hoje no diário oficial da união. Antônio Hora foi
indicado como representante titular pelo Fórum
Nacional de Secretários Estaduais de Esporte e
Lazer. O ex-árbitro se destacou na sua atuação
como secretário e irá representar bem o estado
de Sergipe no Conselho Nacional do Esporte.
O QUE É O CONSELHO NACIONAL DO ESPORTE ?

O Conselho Nacional do Esporte é um colegiado
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de assessoria ao Ministro do Esporte no desenvolvimento de políticas em prol do desporto nacional, representando um passo a mais na criação
de novas perspectivas para o futuro do esporte no
país. Criado pelo Decreto 4.201, de 18 de abril de
2002, o CNE tem por objetivo buscar o desenvolvimento de programas que promovam a prática
intensiva e planejada da atividade física para toda
a população, além da melhoria do padrão de organização, gestão, qualidade e transparência do setor.
ANTÔNIO HORA
Tem experiência como Gestor Esportivo em entidades de administração no âmbito nacional (CBDU,
Confederação Brasileira do Desporto Universitário

de 1999 a 2005 e CBDE, Confederação Brasileira do
Desporto Escolar desde 2007), atualmente ocupa o
cargo de Presidente da América International School Sport Federation (ISF) e foi Membro do Comitê Nacional da Conferência do Esporte, que criou
o Plano Nacional Decenal do Esporte no Brasil.
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Fiscais flagram dez pessoas por exercício ilegal
em agosto

O

setor de orientação e fiscalização (DEOFIS), do Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe,
CREF20/
SE, empenhado em
assegurar a legalidade
da intervenção profissional em Educação
Física, buscando identificar e punir qualquer
irregularidade
com as normas estabelecidas pela legislação que regulamenta a
atividade profissional
em Educação Física,
realizou nesse mês de
agosto, 167 visitas a
estabelecimentos, e a
consulta de 138 pessoas, nos quais, dez
estavam em exercício
ilegal da profissão, em 13 municípios sergipanos.
Os municípios visitados foram; São Cristóvão, Cristinápolis, Umbaúba, Lagarto, Simão
Dias, Tobias Barreto, Itabaianinha, São Domingos, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Carira, e a capital Aracaju.

De acordo com o supervisor de orientação e fiscalização do CREF20/SE, Diego Vidal, a fiscalização do exercício profissional é uma ação desen-

volvida 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. “Preservar os interesses da coletividade pela oferta à sociedade de um

serviço de qualidade orientado por profissionais
habilitados e qualificados,” destaca Diego Vidal.
Ainda segundo o supervisor, somente em agosto
foram realizadas 167 visitas a
estabelecimentos que são usados para prática de alguma
atividade física, 5 escolas e 31
em outros espaços, das quais
101 estavam regulares, as demais apresentaram alguma
irregularidade, que vão desde
anuidade em atraso até fechadas no momento da visita.
Já pessoas físicas foram consultadas 138 pessoas, dez
foram flagrados no exercício
ilegal da profissão, 22 desvios
de provisão/ atuação, sendo
107 regulares. Os estagiários,
dos 30 verificados, 19 estavam irregulares, sendo que o
principal motivo é a falta do contrato de estágio.
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.
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