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Novos Conselheiros do CREF20/SE toma
posse para o triênio 2022-2024

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO
ANO NOVO!

CREF20/SE

Palavra do Presidente
Gilson Dória
Cref n º 00011/G-SE

E

nfim, chegamos ao final
de mais um ano. Para muitos este foi um ano difícil,
de muita luta. Para outros,
apenas mais um ano que acabou.
Independentemente de como
tenha sido o seu ano, toda virada

é um momento de muita reflexão, é o grande momento de fazer planejamento, pedidos e promessas. Momento de pensar nos
nossos sonhos, objetivos e metas.
Para nós do CREF20 foi mais
um ano de muito trabalho, buscando sempre o melhor para
os profissionais de educação física e donos de academias. Foi
um ano de renovação da metade dos Conselheiros, para o
triênio 2022-2024, profissionais
novos, que espero contar na
busca de melhorias e soluções
para as demandas que chegam
no Conselho. Que venham somar, e espero que contribuam
muito para a Educação Física.
Assim, o qual esperamos já mu-

dar para a nova sede do CREF20,
que está em fase final de construção. Esperamos que a mudança seja o mais breve possível,
pois poderemos oferecer um
lugar mais confortável e acolhedor para todos aqueles que
procuram o Conselho, e um lugar para poder chamar de casa.
Finalizo desejando a todos um feliz natal e um ano
novo próspero, cheio de realizações e de muita saúde.
Um grande abraço em todos!

Clique na capa do

boletim e leia a
última edição do
boletim cref20/se
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MPF processa faculdades particulares por
oferta irregular de graduação em Alagoas

O

Ministério Público Federal (MPF) em Alagoas
ajuizou, na última sexta-feira (3), ação civil pública
contra as instituições de ensino
superior Faculdade Montenegro, Faculdade Ecoar (Faeco) e
Centro Universitário Inta (Uninta), com pedido de indenização
para estudantes do curso de Licenciatura em Educação Física,
em razão das irregularidades
dessas IES, no que diz respeito ao credenciamento junto ao
Ministério da Educação (MEC),
para oferta de cursos na modalidade presencial e à distância
no município alagoano de Piaçabuçu. A ação foi distribuída
para a 4ª vara da Justiça Federal.
Ajuizada pela procuradora da
República Niedja Kaspary, a ação
é decorrente das apurações realizadas no âmbito do inquérito civil de nº 1.11.001.000299/202015, cuja finalidade foi investigar
a emissão de registros profissionais no Conselho Regional de
Educação Física (CREF19/AL)
de pessoas com diplomas oriundos de faculdades irregulares.
Segundo as investigações do
MPF, as Faculdades Montenegro
e Faeco atuaram em parceria e
ofertaram o curso de Educação
Física sem o devido credenciamento junto ao MEC. No caso
do Centro Universitário Inta, a
irregularidade se deu por não
ser autorizado a ofertar vagas
de graduação em Piaçabuçu,
seja na modalidade presencial
ou à distância, o que invalida a
transferência e o aproveitamento de créditos de estudantes de
Educação Física, naquela cidade.
De acordo com a procuradora
Niedja Kaspary, a oferta irregular do curso de Educação Física

no município de Piaçabuçu, no
âmbito do Estado de Alagoas,
configura fraude, tendo em vista
a ausência de credenciamento de
todas as empresas educacionais.
“Consoante todo o acervo probatório reunido no inquérito civil
em referência, depreende que a
conduta da Faculdade Montenegro, Faculdade Ecoar-Faeco e da
Uninta fere o Código de Defesa
do Consumidor, farta legislação
infraconstitucional e resoluções
do MEC e do CNE/CES, lesando centenas de alunos que desprenderam tempo e dinheiro em
cursos inválidos de graduação.
Assim, em última análise, o objetivo da presente demanda é a
intervenção judicial com determinações às demandadas para
que interrompam imediatamente os cursos irregulares que estão
sendo ministrados e indenizem
os alunos enganados”, explicou.
A ação civil pública ressalta os
preceitos fundamentais da Constituição Brasileira, que regulamenta a oferta de ensino por
instituições públicas ou privadas
no âmbito da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, a
qual estabelece os critérios para
credenciamento e recredencia-

mento de cursos, no caso das
instituições de ensino superior.
Por fim, a procuradora da República requer a indenização, por
danos morais e materiais, a todos
os alunos e ex-alunos dos cursos
ofertados na cidade de Piaçabuçu, em razão do não atendimento
aos critérios legais para prestação de cursos à distância; pede,
ainda, a imediata suspensão de
todos os cursos de graduação
ofertados pelas referidas IES no
estado de Alagoas, isoladamente ou em parceria com outras
instituições educacionais, tendo em vista as irregularidades
apresentadas, além de se abster
de ofertar novos cursos e de realizar matrículas ou vestibulares
para novos alunos. Em relação
à emissão de diplomas irregulares, o MPF pede que o Centro Universitário Inta (Uninta)
identifique e promova o cancelamento destes documentos.
Confira a íntegra da Ação
civil pública nº 081854885.2021.4.05.8000,
tramitando na 4ª Vara Federal em Alagoas, ajuizada em 03/12/2021.
*Com informações da Assessoria.
A boa orientação faz a diferença
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Novos Conselheiros do CREF20/SE tomam
posse para o triênio 2022-2024
Eles foram eleitos na última eleição ocorrida em 28 de setembro

O

Conselho Regional
de Educação Física
da 20ª Região Sergipe, CREF20, realizou na última sexta-feira, 17,
a solenidade de posse dos 14
novos Conselheiros para o triênio 2022 à 2024, os quais serão os responsáveis por elaborar, discutir e criar diretrizes
para a consecução dos objetivos e metas do Conselho, além
de, apreciar e aprovar propostas e normas para regulamentar a área de educação física,
além de representar o CREF20
em eventos, congressos entre
outras ocasiões.
O evento aconteceu no audi-
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tório da SESC localizado na
Rua Senador Rollemberg, nº
301, 1º andar, centro Aracaju,
e contou com a participação
de 1º Secretário do Conselho
Federal de Educação Física
(CONFEF), Carlos Eduardo Lima Rocha de Oliveira, o
qual representou o presidente
do CONFEF, o 2º Tesoureiro
do CREF12/PE, Anderson Almeida, o Conselheiro Federal,
Roberto Jerônimo, além dos
profissionais que foram empossados Conselheiros.
O presidente reeleito, Gilson Dória Leite Filho, Cref nº
000011 – G/SE, destaca a responsabilidade, orgulho e com
profundo sentimento o qual
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assume mais uma vez a presidência do CREF20/SE.
“O compromisso que assumo hoje é o de garantir que o
CREF20/SE desempenhe seu
papel principal que é fiscalizar e valorizar o segmento da
educação física, defendendo a
sociedade de todas as tentativas de minimizarem e subestimarem a dignidade de nossa

www.cref20.org.br

Profissão. Desafio este que só
aceitei por ter a plena convicção de que não estarei sozinho. Contarei com o apoio
dos demais componentes desta chapa que aceitaram dividir
comigo a jornada. E contarei,
especialmente, com o apoio
dos guerreiros e sonhadores,
dos colegas lutadores. Cada
um com seu perfil, suas qualidades e defeitos, que com
muita garra doarão seu tempo
e compartilham sua experiência para construímos uma
educação física melhor e cada
vez mais valorizada,” ressaltou
o presidente do CREF20.

de vocês,
onde quer
que estiverem. Quero estender a toda
equipe de
colaboradores do
CREF20/
SE o meu
agradecimento,
finalizou o
Gilson Dória.

“Minha função precípua será
fazer cumprir o Estatuto do
CREF20/SE e as deliberações
da Plenária. Portanto, cabe
a cada um dos conselheiros
o destino do CREF20/SE. A
porta está aberta para todos
aqueles que queiram ter suas
opiniões ouvidas e suas ideias
consideradas. Aqui não há
cargos. Aqui falamos de igual
para igual. Aqui a ousadia tem
espaço. Aos conselheiros que
encerram seu mandato agora
em dezembro de 2021, meu
agradecimento e minha admiração. Conto com o apoio

Dentre as atribuições de um
conselheiro encontram-se: ser
o profissional que transmite
informações fundamentadas,
verídicas e confiáveis, expressando com exatidão os fatos
relacionados com o Sistema
CONFEF/CREFs. Além disso, ele participa das reuniões
e atividades promovidas pelo
Sistema CONFEF/CREFs e
cumpre as deliberações da
sua plenária, guardando sigilo
sobre fatos e/ou informações
que venha a ser conhecedor
(a) em função do exercício
da atividade de Conselheiro

Função do Conselheiro

(a) e também que representa
o Conselho em situações previstas em legislação ou sempre
que designado.
ELEIÇÕES
As eleições nos Conselhos
Regionais de Educação Física (CREFs) acontecem a cada
três anos. Metade do quadro
é renovada a cada pleito. Na
primeira reunião após a eleição, que ocorreu no dia 11 de
dezembro, os Conselheiros
eleitos, junto aos Conselheiros
remanescentes (que ainda têm
três anos de mandato a cumprir), elegem, entre si, a diretoria do CREF, composta por
Presidente, dois Vice-Presidentes, dois Secretários e dois
Tesoureiros.

A boa orientação faz a diferença
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Gilson Dória, presidente do CREF20,
representa o CONFEF no prêmio Brasil
Olímpico 2021

O

presidente
do
CREF20, Gilson
Dória Leite Filho,
Cref nº 000011 - G/
SE, representou o Conselho
Federal de Educação Física,
Confef, no evento do Prêmio
Brasil Olímpico 2021, que
pela primeira vez ocorreu
no Estado do Nordeste, na
capital de Sergipe, Aracaju.
“É uma honra representar o
Confef e a Educação Física,
ainda mais em um evento tão
importante como esse tinha
sido realizado em Aracaju,
minha cidade e pela primeira vez no Nordeste. Evento belíssimo e bem organizar, reconhecendo os atletas
brasileiros pelos feitos nas
Olimpíadas, parabéns a todos,” ressaltou Gilson Dória.
A premiação mais importante do esporte brasileiro
foi histórica como o ano de
2021. A cerimônia de gala
do Prêmio Brasil Olímpico
2021, organizada nesta terça-feira, dia 7, pelo Comitê
Olímpico do Brasil (COB),
reuniu e homenageou atletas e medalhistas que ajudaram o Time Brasil a quebrar
todos os recordes nos Jogos
Olímpicos Tóquio 2020. Dois
deles foram os grandes vencedores da festa organizada em Aracaju (SE): Rebeca
Andrade (ginástica artística) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade), eleitos
os Melhores Atletas do Ano.
“É uma honra receber esse
troféu mais uma vez. Queria agradecer a todos do
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COB, à minha equipe, a todos de Lagoa Santa, à minha
família e, não podia deixar
de agradecer, ao Jesus Morlán. Ele ainda trouxe o Lauro de Souza, que me ajudou
na missão de ser campeão
olímpico”, agradeceu Isaquias, que se tornou o maior
vencedor do troféu: ganhou
em 2015, 2016, 2018 e 2021.
Rebeca Andrade não pode
comparecer à premiação e
enviou um vídeo de agradecimento. “Esse momento é
muito importante para mim.
A minha carreira é cheia de
altos e baixos e esse ano consegui realizar todos os meus
sonhos e objetivos. A rede de
apoio do COB, da CBG e do
Flamengo me ajudaram. O
Chico, meu treinador, nem
se fala. Hoje sinto que esse
prêmio não é só meu, é de
todos nós. Somos todos Atletas do Ano e tenho muito
orgulho de vocês e das nossas histórias”, disse Rebeca.
Realizado desde 1999, e pela
primeira vez no Nordeste, no Teatro Tobias Barre-
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to, em Aracaju (SE), o Oscar
do esporte brasileiro não
aconteceu em 2020 devido à
pandemia da COVID-19. O
retorno do evento foi uma
grande celebração à campanha histórica do Brasil em
Tóquio, quando a delegação
brasileira conquistou 21 medalhas, recorde em toda a
participação brasileira, iniciada nos Jogos Antuérpia
1920. Todos os medalhistas
presentes à cerimônia subiram ao palco e foram ovacionados pelo público presente.
“Subo ao palco esta noite, na
22ª edição do Prêmio Brasil
Olímpico, com uma emoção
especial. Olhando para trás,
para 2019, quando realizamos o PBO pela última vez,

www.cref20.org.br

vejo o quanto conquistamos
e quantos desafios vencemos
juntos. Hoje estamos aqui
para homenagear os feitos de
nossos atletas e equipes. Para
honrar a história esportiva de
nosso país”, disse o presidente do COB, Paulo Wanderley
Teixeira, em discurso durante
a cerimônia. “Sempre foi uma
marca por onde passei de
buscar levar o esporte para
o Brasil todo e ter o PBO no
Nordeste pela primeira vez é
extremamente simbólico. É a
prova de que o Movimento
Olímpico do Brasil é de todos
os brasileiros, com todas as
cores de nossa nação”, completou o presidente do COB.
Mas a cerimônia também reservou homenagens a atletas
que estão no início de suas
trajetórias e ídolos que marcaram gerações. Maria Eduarda Alexandre, da ginástica
rítmica, e Igor Queiroz, do
wrestling, representaram a
delegação que levou o Time
Brasil a vencer a primeira
edição dos Jogos Pan-Americanos Junior Cali, encerrados
no último domingo, receberam uma placa comemorativa
em nome de toda a delegação.
Os membros do Hall da
Fama do COB, Magic Paula
(basquete) e Sebastián Cuattrin (canoagem) e Adhemar
Ferreira da Silva (atletis-

mo), representado por sua
filha Adyel Silva, e Tetsuo
Okamoto (natação), representado por sua sobrinha
Cristina Eizo, foram reverenciados no palco e participaram de uma cerimônia especial antes da festa começar.
Janeth Arcain foi ovacionada quando subiu ao palco
para receber o Troféu Adhemar Ferreira da Silva. A ex-atleta prata em Atlanta 1996
e bronze em Sydney 2000
com a seleção feminina de
basquete foi agraciada com
a láurea destinada a personalidades do esporte que
representem os valores que
marcaram a vida e a carreira do saltador, como ética,
espírito coletivo, eficiência
técnica e física, respeito ao
próximo e companheirismo.
“Fiquei muito emocionada
quando o Presidente Paulo
Wanderley me ligou. Receber
o Troféu Adhemar Ferreira da
Silva é também um momento
de representatividade. Foram
21 anos dedicados à seleção
brasileira, abri mão de muita coisa e isso vai muito de
encontro com os valores que
Adhemar tinha, como dedicação, excelência, ética. Muitos
desses valores me foram passados pela minha mãe Rita e
eu tento passar para as crian-

ças que frequentam a minha
instituição”, declarou Janeth.
A disputa pelo troféu Atleta
da Torcida foi acirrada e contou com mais de 395 mil votos no site do PBO, a maior
votação de toda as edições.
Pela primeira vez o COB selecionou 20 atletas que brilharam neste ano olímpico
e se destacaram em suas redes sociais. E com 42,51%
dos votos o público escolheu Fernanda Garay (vôlei), dona de duas medalhas
olímpicas, ouro em Londres
2012 e prata em Tóquio, para
levar o prêmio deste ano.
“Foram quase 400 mil votos?
Nossa! Nessa noite, além de
representar o meu esporte
eu fui eleita pelo voto popular como Atleta da Torcida.
Meus adversários eram atletas muito feras. Muito obrigada a todos que votaram
em mim. Encerro meu ano
esportivo com a prata em Tóquio 2020 e com esse Troféu.
Isso só demonstra que eu tracei o caminho de forma correta e com dedicação ”, disse
a craque da seleção brasileira.
Vaja aqui álbum de fotos
Vídeos do evento aqui
Com informações do cob.
org.br

A boa orientação faz a diferença
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Alerta e orientações importantes para
quem vai fazer testes de aptidão física

O

Conselho Regional de Educação Física da
20ª Região Sergipe, CREF20/SE, buscando sempre desempenhar
seu papel como autarquia
pública, orientando e fiscalizando o exercício ilegal e irregularidades, na
prática de atividades físicas, e observando o atual momento da realizações de vários concursos
na área policial, através
do profissional José Rodrigues, Cref nº 000393
– G/SE, destacou aqui
orientações e dicas para
aquelas pessoas que vão
fazer provas nessas áreas, as quais possuem em
uma de suas etapas, Teste
de Aptidão Física – TAF,
tão importante quanto a
prova escrita, além de ser
de caráter eliminatório.
Os testes de aptidão física
formam uma das etapas de
avaliação de todos os concursos ligados à área de segurança pública e aquelas
que exigem ou justificam
a condição física dos servidores para o desempenho de suas atribuições.
Ocorre que muitas vezes essa etapa é deixada
de lado, não leva tão sério
como deveria na preparação dos candidatos, ocasionando numa preparação de
forma errada, devido falta
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de tempo e um planejamento adequado, prejudicando sua aprovação, além
dos perigos para saúde.
Assim, o CREF20 convidou
o profissional de Educação
Física, José Rodrigues, que
já foi fiscal de vários testes
de aptidão física, personal
há mais de dez anos, e mais
de 22 anos como instrutor
de musculação, e trabalha
também na preparação de
concurseiros para realização de TAFs pelo Brasil.
Para o profissional, a primeira dica e mais impor-
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tante, e deve ser o primeiro passo na preparação de
qualquer atividade física,
é avaliação médica (cardiológica) para saber a situação clínica de cada um.
“Após a consulta a um especialista e os resultados dos
exames, caso esteja apto, o
segundo passo é procurar
a orientação de um profissional de educação física
registrado, que irá planejar, orientar e acompanhar
toda preparação de forma
adequada e segura,” destacou o José Rodrigues.

www.cref20.org.br

O profissional também listas outras dicas importantes
que podem ajudar na hora
da preparação para os TAFs
- Buscar também um profissional da área nutricional especialista em
Nutrição
Desportiva,
pois, irá adequar a alimentação as necessidades de cada candidato.
- Conhecer os testes
previamente do edital.
- Não esperar ser aprovado na prova escrita para
só depois começar a se
preparar para os testes físicos, quanto antes melhor.
Um período ideal para um
treinamento físico gira em
torno de três a seis meses.
- Importante adquirir
equipamentos adequados
para cada tipo de provas.
Treine sempre com eles,
para no dia na prova não
estranhar ou causar algum
desconforto que acabe prejudicando o desempenho.
- Treine de acordo com o
que o edital está exigindo para as provas físicas,
lembrando que as bancas
são bastantes rígidas com
a fiscalização desses testes.
- Uma dica que pode ajudar bastante é treinar
um parceiro ou parceira
que tenha o mesmo objetivo ajudará bastante.
- Ter um tempo ideal de descanso para recuperação
do
corpo.

- Um profissional de Educação Física é importante para orientar a forma
adequada, a carga ideal,
evitará excessos de treinamentos, que aumentam o risco de lesões.
- Evitar bebidas alcoólicas, ter uma boa noite de sono nos dias que
antecedem
a
prova.
Lembra-se, que o teste além
de físico também é psicológico. Então, calma e concentração são essenciais.
“Como compreender tudo
isso? A resposta é simples
e objetiva; você precisa
contar com a orientação de
um profissional de educação física. Treinar para um
teste de aptidão física sem
orientação de um profissional capacitado é um passo
grande para o fracasso e um
risco enorme para a saúde.”
Ressaltou José Rodrigues.
De acordo com José Rodrigues o profissional de
educação física promove a
saúde das pessoas por meio
da prática de atividades físicas, mas suas funções vão
além disso. “Esse profissional também é responsável
por coordenar, planejar e
supervisionar programas
esportivos e recreativos que
visam ao desenvolvimento
social dos indivíduos de
maneira adequada a cada
um e com mais segurança.”
Concluiu o profissional.

A boa orientação faz a diferença
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ANUIDADE 2022 - DATAS E DESCONTOS
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data s i m p o rta n t e s e i n f o r m at i v o s

FISCALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E JOGOS

E

m toda e qualquer
competição esportiva 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.
Essa nova realidade do
esporte no Brasil vigora desde 1 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.
Nos programas Segundo
Tempo, Mais Educação,

Amigos da Escola, Treinamento Desportivo Escolar e outros, somente
profissionais registrados
no CREF podem atuar na
dinamização do exercícios físicos e esportes.
No caso de estagiários,
estes devem observar
todas as normas legais
que regem a matéria.

A boa orientação faz a diferença
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VÍDEOS
V Í DE O S

CLIQUE NAS IMAGENS PARA
ASSISTIR OS VÍDEOS

Mensagem de final de
natal e final do CREF20

Vídeo sobre o bônus extra de
10% de desconto na anuidade
2022

12

Aracaju/ Sergipe - DEZEMBRO - 2021

