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CREF20 inicia ação PLANTÃO TREINO
SEGURO em academias de Aracaju

O

Conselho
Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20/
SE, através do seu setor de orientação e fiscalização, DEOFIS, deu
início nesta segunda-feira, 28, a
ação Plantão Treino Seguro, onde
os fiscais permanecem durante
um maior tempo nas academias
onde há um fluxo maior de personais, para coibir pessoas que
não tenha formação e que estejam se passando por profissionais.
“Como nessas academias maiores há um número muito grande
de personais traines em horários
diversos, sendo que em alguns
casos essas pessoas não são nem
profissionais, nesses plantões iremos permanecer durante um
tempo maior para tentar flagrar

esses irregulares.” Destacou Caroline Martins, agente de orientação e fiscalização do CREF20.
Ainda de acordo com a agente,
o primeiro plantão foi realizado em uma academia de Aracaju, e durante o tempo do plantão
foram fiscalizadas onze pessoas

que estavam ou chegavam para
dar aula naquele estabelecimento, onde foi constatado, após
consulta, que todos eram profissionais e estavam regulares.
Essas ações serão realizadas durante todo o ano em todo os municípios do Estado de Sergipe.
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Academia é interditada em povoado do
município de Poço Redondo

F

iscais do Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe,
CREF20/SE, interditaram
nesta quinta-feira, 23, uma academia no povoado Sítio Novos, no
município de Poço Redondo, por
falta de registro, sem profissional
técnico e sem a alvará da vigilância
sanitária.

Segundo agente de orientação e fiscalização, Sandra Rose, as ações de
visitas são planejadas e executadas
de acordo com as denúncias e baseado no roteiro de visitas estabelecidos pelo departamento de orientação e fiscalização do CREF20, o
DEOFIS. “Nessa ação foram feitas
visitas em setes estabelecimentos,
nos quais foram flagradas três sem
supervisor técnico, uma sem registro, e uma academia interditada que não possuía nem registro,
nem alvará da vigilância sanitária,
e também sem supervisor técnico,”

explicou a agente.
A fiscal também esclarece que uma
academia foi autuada sem registro,
mas por se tratar de academia recém-aberta, sendo a primeira visita
naquele estabelecimento, foi dado
um prazo de 30 dias para que a
mesma possa se regularizar.

CREF20 publica portaria regulamentando a obrigatoriedade do uso de
máscaras na sede do Conselho
PORTARIA CREF20/SE Nº 082/2022,
DE 25 de março de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica obrigatório o uso de máscaras aos empregados, servidores e funcionários do CREF20/SE enquanto sua permanência no prédio.
Art. 2º - O Atendimento continuará mediante agendamento, com o objetivo de evitar aglomeração na Sede do CREF20/SE..
Continua...
LEIA PORTARIA NA ÍNTEGRA AQUI
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Educação Física passará a ser diretriz escolar,
aprova comissão

A

Comissão
de
Educação (CE)
aprovou a inclusão da prática de
esportes nas escolas como
uma das diretrizes da educação brasileira e um dos
direitos dos alunos. O projeto de lei (PL 3.467/2019),
da senadora Leila Barros
(Cidadania-DF), foi aprovado nesta quinta-feira
(10) em decisão final e segue para votação na Câmara dos Deputados, se não
houver pedido para análise
pelo Plenário do Senado.
O texto altera seis artigos
da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB — Lei
9.394, de 1996) para, segundo a autora, melhorar e
valorizar a educação física
nas escolas, incentivando o
reforço da cultura esportiva
na vida da população brasileira. Durante o debate da
proposta, ela ainda ressaltou
a importância da iniciativa
como um reforço às estratégias para reabilitação dos
sequelados pela covid-19.
— Pós-pandemia, acredito que, fisicamente, a gente
vai ter um acréscimo muito
grande na grade curricular,
oferecendo uma educação
física de qualidade, até por-
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que nós sabemos que uma
das sequelas na pandemia
são as questões respiratórias. E a gente sabe que o
trabalho da educação física vai ser fundamental, até
para implementar uma cultura da prática esportiva.
A proposta previa que a
educação física fosse oferecida em todos os níveis das
escolas públicas, até mesmo
nas universidades. Porém,
o relator, senador Izalci Lucas (PSDB-DF), alterou o
texto, retirando a obrigatoriedade para o ensino superior e mantendo-a apenas para a educação básica
(do ensino infantil ao médio), como é atualmente.
Segundo ele, a medida não
se justifica economicamente, já que demandaria novas
instalações físicas, compra

de material desportivo e
contratação de professores,
em um momento de contingenciamento de gastos na
educação. O alcance, defende Izalci, também não seria
amplo, já que apenas 25% das
matrículas na graduação são
em universidades públicas.
— Sendo a educação física componente curricular obrigatório em toda a
educação básica, acreditamos que os estudantes do
ensino superior já tenham
recebido ao longo de sua
vida escolar os conceitos e
fundamentos
necessários
para que, já adultos, possam continuar a desenvolver algum tipo de atividade
física, cientes dos benefícios
que sua prática proporciona.
O senador Flávio Arns (Po-

www.cref20.org.br

demos-PR) avaliou a medida como essencial para
o desenvolvimento social
dos alunos, principalmente quando se registram 50
milhões de alunos na educação básica no país, sendo 85% na rede pública.
— Esporte é desenvolvimento, é alegria, é desenvolvimento social, na amizade,
no respeito, e isso tem que
ser incentivado em todas as
escolas públicas. Uma prática esportiva para todos.
Licenciatura
Hoje a lei dá a professores da
rede pública que ainda não
tenham diploma de graduação a prioridade para cursarem graduações em pedagogia e licenciaturas como
biologia, matemática e língua portuguesa. A proposta
acrescenta a licenciatura em
educação física nessa lista.
O texto original também
previa que o governo criasse programas especiais
para qualificar esses professores. Porém, o relator
retirou do projeto a obrigação, por entendê-la inconstitucional, já que criava
despesa, por projeto de lei
parlamentar, para os governos federal e estaduais.
Pelo projeto, quadras, piscinas e outros equipamentos desportivos pagos com
dinheiro público terão que

oferecer atividades educacionais, com prioridade
para alunos que estudem
em escolas que não oferecem tal estrutura. Além
disso, passam a ser consideradas despesas para o
desenvolvimento do ensino
comprar, construir ou manter instalações ou equipamentos para a prática de esportes em escolas públicas.
Bullying
O texto ainda amplia as medidas de combate a todas as
formas violência nas escolas, incluindo a obrigação de
as instituições promoverem
atividades para prevenir
agressões sexuais e intimidação sistemática (bullying).
Outra novidade é que, para
melhorar as condições de
aprendizagem dos alunos, a proposta prevê que
haja sempre um intervalo de, no mínimo, 15 minutos entre a aula de edu-

cação física e a seguinte.
Políticas públicas
Izalci acatou também uma
emenda do senador Carlos Portinho (PL-RJ) que
propõe o acréscimo de
um parágrafo à LDB, prevendo que a programação
de equipamento custeado
com recurso público leve
em consideração as políticas públicas de esporte do
ente da Federação (União,
estado
ou
município)
que destinou os recursos.
A intenção é nortear os responsáveis pela programação
das atividades de desporto
educacional, utilizando-se
da experiência de órgãos
governamentais na formulação de políticas públicas.
Projeto de Lei n] 3467 de 2019
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante
citação da Agência Senado)
Fonte: Agência Senado
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Fiscais do CREF20 flagram 22 pessoas
por exercício ilegal em março

O

Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20/SE, através do
seu setor de Orientação e
Fiscalização, DEOFIS, vem
atuando em todo o estado de Sergipe, garantindo
que somente profissionais
formados e registrados no
Conselho estejam atuando,
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e nesse mês de março, foram
flagradas 22 pessoas por
exercício ilegal da profissão,
e uma academia interditada,
num total de 153 visitadas.
Os municípios visitados
foram; Nossa Senhora do
Socorro, Indiaroba, Santa
Luzia do Itanhy, São Cristóvão, Boquim, Arauá, Pedrinhas, Lagarto, Riachão
do Dantas, Tobias Barreto,

Salgado, Itabaiana, Monte Alegre, Poço Redondo,
Canindé, Japaratuba, Pirambu, e a capital, Aracaju.
Foram feitas visitas em 153
estabelecimentos, nos quais
82 estavam regulares, sendo
37 escolas, sendo uma interditada sem registro, sem
responsável técnico, e sem
alvará da vigilância sanitária. Também foram consultadas 318 pessoas, dos quais
22 foram flagrados por exercício ilegal, cinco apresentavam alguma irregularidade.
Dos 45 estagiários consultados, 24 estavam irregulares,
sendo a falta de contrato de
estágio a principal causa.
Para as academias e pessoas
autuadas, é dado um prazo de
15 dias para apresentar defesa, caso façam a defesa, ela
é analisada pelo jurídico do
Conselho, caso indeferida,
o processo segue o trâmite
legal e é encaminhado para
o Ministério Público do Trabalho ou Secretaria de Estado da Segurança Pública.
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Presidente do CREF20 participa de aula
inaugural do Curso de Educação Física da
Unit

N

a noite desta quarta-feira,
23, o presidente do Conselho Regional de Educação Física
da 20ª Região Sergipe,
CREF20/SE, Gilson Dória, Cref nº 000011 -G/
SE, participou da aula
inaugural do curso de

educação física da Universidade
Tiradentes (Unit), em Aracaju.
Na oportunidade o presidente falou sobre a história da educação física,
da lei 9696/98 que regulamentou a profissão, do
caminho para criação do
Conselho Regional de

Educação de Sergipe e
seu papel junto à sociedade, além do novo perfil
do profissional e das diversas áreas de atuação,
não se limitando apenas a
academias, mas também
em escolas e hospitais.
“É uma ótima oportunidade, na qual, aproveitamos para dar as
boas-vindas aos futuros
profissionais de Educação Física, e ao mesmo
tempo, passar para eles
o papel do Conselho de
classe, da sua importância tanto para sociedade
como para profissão, das
diversas áreas de atuação,
do novo perfil do profissional e deixar a mensagem que o CREF20
estará sempre de portas
abertas para recebê-los,”
destacou Gilson Dória.
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Decreto atualiza regras sobre recursos para
entidades esportivas
Medidas estavam defasadas diante de alterações na Lei Pelé

O

governo
federal editou nesta
terça-feira
(29) o Decreto
nº 11.010/22 que estabelece regras sobre os recursos de loterias destinados
às entidades desportivas.
Na prática, a norma, proposta pelo Ministério da
Cidadania, atualiza o Decreto nº 7.984/13, que dispõe
sobre os recursos federais,
inclusive de loterias, destinados a essas entidades.
O decreto anterior estava
defasado diante das diversas alterações na Lei Pelé.
Além de atualizar a nomenclatura do órgão gestor do
esporte no governo federal,
segundo a Secretaria- Geral
da Presidência da República,
o novo decreto detalha diretrizes e parâmetros para a
destinação dos recursos públicos decorrentes da exploração das loterias federais,
dando maior segurança jurídica às entidades esportivas beneficiárias dos valores.
“Entre as alterações de mérito, o novo decreto insere
no regulamento o conceito de desporto de formação, que se caracteriza pela
aquisição inicial dos conhecimentos
desportivos
que garantam competência
técnica. O objetivo é promover
aperfeiçoamentos
qualitativo e quantitativo da
prática desportiva, em ter-
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mos recreativos, competitivos ou de alta competição”,
destacou a Secretaria-Geral.
Também estão entre as novidades as alterações no
Conselho Nacional do Esporte (CNE), que passa a
ter como membros natos
o ministro de Estado, o secretário especial e os secretários nacionais do órgão,
com competência na área
do esporte. O regulamento
estabelece também prazo de
vigência para o Plano Nacional do Desporto (PND),
que passa a ser de dez anos.
Pelo decreto, entidades beneficiárias deverão apresentar plano de trabalho
para aplicação dos recursos
para cada atividade, projeto ou evento. O Ministério
da Economia deverá disponibilizar a Plataforma
+Brasil às entidades privadas beneficiárias para descentralização dos recursos.
O regulamento, segundo o
previsto na lei, tratou também da aplicação dos recursos em despesas administrativas. Essas despesas incluem

as essenciais à manutenção
das atividades-meio e as necessárias ao desenvolvimento dos programas e projetos
de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, formação de recursos
humanos, preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas e participação em eventos desportivos.
O novo decreto não implica
aumento de despesas. Para
o custeio de despesas administrativas pelas entidades
desportivas, bem como os
critérios para seleção das
entidades beneficiárias, a Secretaria Especial do Esporte
deverá estabelecer o limite
e as regras. O regulamento
prevê ainda que os recursos destinados às secretarias
estaduais de Esporte deverão ser aplicados prioritariamente na realização de
jogos escolares de esportes
olímpicos e paralímpicos.
Publicado em 29/03/2022
- 10:54 Por Karine Melo Repórter da Agência Brasil
- Brasília
Edição: Graça Adjuto
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