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Fiscais do CREF20 flagram 47 pessoas por exercício 
ilegal da profissão nas redes sociais em 2020
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Durante a pandemia o trabalho de fiscalização nas redes sociais foi entensificado

O Conselho Regional de 
Educação Física da 20º 
Região Sergipe, CREF20, 
através do seu setor de fis-
calização e orientação, DE-

OFIS, mesmo sendo 2020 um ano atí-
pico, devido a pandemia causada pelo 
coronavírus, que teve início em março 
e se estendeu até agosto, quando ocor-
reu a reabertura das academias, não 
deixaram  de desempenhar sua função 
de fiscalizar, fechando o ano com 47 
pessoas flagrada nas redes sociais por 
exercício ilegal da profissão, além de 
337 visitas em academias ou espaços 
utilizados para práticas de atividades fí-
sicas, além de 481 pessoas fiscalizadas.
De acordo com o supervisor de orien-
tação e fiscalização, Diego Vidal, as fis-
calizações nas redes sociais já vinham 
sendo realizadas, só que devido ao 
aumento das lives causado pelo iso-
lamento social foi preciso intensificar 
as fiscalizações nesse meio. “Com as 
academias fechadas e as pessoas den-

tro de casa, as redes 
sociais se tornaram 
o principal meio de 
comunicação entre 
as pessoas, e foi bas-
tante utilizado para 
prescrever exercícios 
físicos e dar aulas, 
tanto por profissio-
nais como por pesso-
as sem formação na 
área. Por isso, foram 
autuados através de 
flagrantes online 47 
pessoas por exercício 
ilegal, onde todos os 
autos já foram enca-
minhados ao Ministé-
rio Público,” acrescentou Diego Vidal.
Segundo Caroline Martins, fiscal do 
CREF20, antes da pandemia e após a 
retomada no mês de agosto das ativi-
dades em academias, 126 estágios fo-
ram consultados, nos quais 78 estavam 
irregulares, 481 pessoas fiscalizadas 

das quais 20 foram flagradas por 
exercício ilegal da profissão e 17 por 
desvio de atuação/provisão/jurisdição. 
“Já pessoas jurídicas, foram feitas 337 
visitas, onde 241 estavam regulares, 
29 tiveram suas atividades encerradas, 
187 foram outros locais, tipo praia, par-
ques ou praças,” acrescentou a fiscal.

Fórum de Conselhos de Sergipe lança 
campanha solidária -  

 “Conselhos de Atitudes”

https://twitter.com/cref20se
https://www.facebook.com/cref20se/
https://www.instagram.com/cref20/
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CONFEF EMPOSSA NOVOS CONSELHEIROS

N
o dia 28 de dezembro, foi reali-
zada a Cerimônia de Posse dos 
novos Conselheiros do Conselho 

Federal de Educação Física. O evento 
ocorreu na cidade do Rio de Janeiro 
e foi transmitido ao vivo pelas redes 
sociais do CONFEF para todo o país. 
O processo eleitoral para eleger os 
membros do Conselho Federal de Edu-
cação Física foi realizado no dia 15/12. 
A Chapa 01 - Experiência, Renovação 
e Compromisso Profissional - Vamos 
Juntos. Fortes e coesos! Obteve a maio-
ria dos votos válidos, sendo proclama-
da vencedora do pleito eleitoral para 
exercer o mandato de quatro anos. 
A abertura do evento contou com 
a apresentação do ex-presidente do 
CONFEF, Prof. Jorge Steinhilber, que 
discorreu sobre a luta pela regulamen-
tação da profissão, a conquista da Lei 
9696/98, os desafios e legados. Em se-
guida, discursaram os membros da 
Diretoria anterior, Marcelo Ferreira 
Miranda, Almir Adolfo Gruhn, Sérgio 
Kudsi Sartori, João Batista Andreotti 
Gomes Tojal e Iguatemy Maria de Luce-
na Martins. Representando os ex-Con-

selheiros Federais, Antônio Ricardo 
Catunda falou sobre o seu amadureci-
mento e o do Sistema CONFEF/CREFs. 
Para representar os novos Conselheiros, 
o ex-presidente do CREF19/AL, Carlos 
Eduardo Lima Rocha de Oliveira lem-
brou sobre o juramento da profissão. 
Após a diplomação dos eleitos, o re-
presentante da chapa, Prof. Claudio 
Boschi, discorreu sobre o histórico da 
profissão e agradeceu a confiança de-
positada. No período da tarde, em reu-
nião plenária, Claudio Boschi foi eleito 
para assumir o comando da entidade 
pelo próximo mandato (2020-2024). 
Completam a Diretoria: Jorge Hen-
rique Monteiro (1º Vice-Presidente), 
Carlos Alberto Eilert (2º Vice Presi-
dente) Carlos Eduardo Lima Rocha de 
Oliveira (1º Secretário), Elisabete Lau-
rindo de Souza (2º Secretário), Teófilo 
Jacir de Faria (1º Tesoureiro) e Tharcí-
sio Anchieta da Silva (2º Tesoureiro). 
Os demais Conselheiros Federais elei-
tos são: Ângelo Luís de Souza Vargas, 
Antônio Ricardo Catunda de Olivei-
ra, Biratan dos Santos Palmeira, Dé-
bora Rios Garcia, Denise Martins de 

Araújo, Marcelo Ferreira Miranda, 
Márcio Tadashi Ishizaki, Marcos Lo-
pes de Oliveira, Rinaldo Bernardelli 
Júnior, Roberto Jerônimo dos Santos 
Silva, Wagner Domingos Fernandes 
Gomes, Yula Pires da Silveira Fonte-
nele de Meneses, Nilo Montenegro 
Netto, Cláudio Renato Costa Franzen, 
Carlos Alberto Camilo Nacimento, 
Alfredo Telino Leal de Lacerda, Hei-
tor Prates de Azevedo Júnior, Julimar 
Luiz Pereira, Eduardo Silveira Netto, 
Nilza Maria do Valle Pires Martinovic 
e Adailton Eustáquio de Magalhães.

Todas as informações sobre o processo eleitoral 
estão disponíveis em: www.confef.com/451

Presidente do CREF20 recebe representantes 
do Grupo Tiradentes para discutir parcerias

O Conselho Regional de Educação Fí-
sica da 20ª Região Sergipe, CREF20, 
através do seu presidente Gilson Dó-

ria, Cref nº 000011- G/SE, recebeu na manhã 
desta quarta-feira, 3, o vice-presidente das 
relações institucionais do grupo Tiradentes, 
Saumineo Nascimento, o coordenador do 
curso de Educação Física, Antenor, e um dos 
diretores da área de saúde, Rodolfo, ambos da 
Universidade Tiradentes, para discutir e for-
talecer a relação das instituições que fazem 
parte do grupo Tiradentes, Universidade Tira-
dentes (Unit) e Faculdade São Luís de França, 
com o Conselho.
De acordo com Saumineo Nascimento, a reu-
nião teve como finalidade o fortalecimento do 
relacionamento institucional do grupo Tira-
dentes com o Conselho Regional de Educação 
Física para que possa discutir como potenciali-
zar os futuros profissionais de Educação Física 
em sintonia com as necessidades e demandas 
da sociedade. “Entendemos que quem melhor 

entende isso é o Conselho. A intenção tam-
bém de ter a presença do Conselho em pales-
tras e eventos com nossos alunos, orientando 
e destacando a importância de questões éticas, 
da formação para uma nova realidade, da im-
portância do profissional ser registrado para 
valorização da profissão,’’ destacou Saumineo.
Para o presidente do CREF20/SE, Gilson 
Dória, essa parceria com o grupo Tira-

dentes já foi feita em outras oportunidades e 
deu certo, e é uma oportunidade para melhor 
orientar os futuros profissionais da importân-
cia do Conselho e do registro profissional.
“Uma das funções primordiais do Conselho é 
a orientação. Nós já fizemos outras parcerias 
com o grupo Tiradentes que deram muito cer-
to, e tenho certeza de que só iremos fortalecer 
cada vez mais isso, visando sempre a orienta-
ção dos futuros profissionais e a valorização 
da profissão. Intuito é de aproximar o Conse-
lho dos futuros profissionais desde a sua vida 
acadêmica, contribuindo assim para uma for-
mação mais consciente da importância do pa-
pel do profissional registrado para sociedade e 
valorização da profissão.
Aproveito a oportunidade para falar que o 
Conselho está de portas abertas para qual-
quer profissional ou instituição de ensino que 
queira fazer parceria ou buscar orientações,” 
ressaltou Gilson.

O Conselho Re-
gional de Edu-
cação Física 

da 20ª Região Sergipe, 
CREF20/SE, desde o iní-
cio da pandemia do co-
ronavírus no Brasil, em 
março de 2020, vem tra-
balhando diuturnamente 
para que a sociedade e 
principalmente donos de 
academias e os profis-

sionais de Educação Física fossem assistidos e que tais medidas de combate 
a propagação do vírus causasse o mínimo de danos possíveis para a categoria. 
Algumas consequências foram inevitáveis, muitos perderam pessoas queridas, 
parentes, outras viram seus negócios fecharem, e essa angústia e incerteza ainda 
reina em nossas vidas.

Enfrentar as mudanças decorrente desse momento, novo, sem data para acabar, 
está sendo um aprendizado diário, exaustivo e sem data para acabar. Nos do 
CREF20 estamos sempre buscando orientar da melhor maneira tudo que está 
ligado a categoria, criamos protocolos / cartilhas, dialogamos com o Governo 
do Estado, fomos para rua, realizamos várias manifestações com o objetivo de 
sensibilizar os gestores Estaduais e municipais sobre a importância tanto da 
atividade física quanto do profissional de Educação Física como um dos pilares 
na melhoria da qualidade de vida das pessoas, tanto mental quanto física, para 
que reconhecessem que somos essenciais e aprovassem os procedimentos de 
reabertura das academias e volta as atividades físicas o quanto antes. O que só 
veio acontecer no mês de agosto, após quase cinco meses do início da pandemia 
e das medidas restritivas de isolamento, e muita luta.

Apesar deste cenário e cientes da necessidade da população brasileira de se 
manter fisicamente ativa, os profissionais de educação física, de forma alter-
nativa, têm adaptado rotinas de exercícios e treinamentos, disponibilizando-as 

por meios de variados recursos tecnológicos, aos mais diferentes grupos sociais 
que, momentaneamente, se encontram recolhidos nas suas casas. Estamos tra-
balhando e buscando junto aos Poderes Executivo e Legislativos, quebrando 
paradigmas e avançando na busca pelo reconhecimento e compreensão da es-
sencialidade do Profissional de Educação Física para a saúde das pessoas.

Nesses meses de distanciamento social em decorrência da COVID19, diversas 
ações foram executadas pelo CREF20/SE, tendo sempre como ponto vital a me-
lhoria da prestação de serviços, a capacitação do profissional de Educação Físi-
ca, bem como, a conscientização sobre a importância e a defesa do Profissional 
e da profissão. Foi preciso nos adaptamos, suspender o atendimento presencial 
e passar por um período de teleatendimento, pensando na segurança dos nosso 
funcionários e também dos profissionais que procuram o Conselho, publica-
mos portarias, resoluções, protocolos, cartilhas, ao voltarmos em agosto, cria-
mos o sistema de atendimento por agendamento e implantamos na sede todos 
os protocolos de segurança e higiene recomentados pelo Ministério da Saúde e 
da Organização Mundial da Saúde, para o retorno das atividades, além também 
de dar continuidade as orientações e fiscalizações através das redes sociais, das 
lives as quais tiveram um grande aumento nesse período, entre outras medidas.

Outro momento que merece nossa atenção é o fato do profissional de Educação 
Física terem sido incluídos no Plano Nacional de Vacinação dentro do grupo 
prioritário, isso demonstrou a importância do papel assumido pela categoria 
perante a sociedade. Bem como a nossa e o empenho do deputado Garibaldi 
Mendonça e Capitão Samuel, bem como o apoio de todos que fazem parte da 
Assembleia Legislativa de Sergipe, que aprovou a lei nº 8.752 de 22 de setembro 
de 2020, onde reconhece como essencial a prática de atividade física e exercí-
cios físicos, ministrados por profissionais de Educação Física.

Tenham certeza que o CREF20 está acompanhando todos os acontecimentos 
sobre a pandemia e buscando, na medida do seu poder de atuação, o melhor 
para os profissionais e donos de academias, pois não somos a causa do pro-
blema, mas podemos fazer parte da solução.

Gilson Dória
Cref n º 00011/G-SE

O intuito da reunião foi fortalecer a relação entre as duas instituições no que tange a Educação Física
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Esclarecimentos sobre a resolução n º 14/2021 do 
CTCAE

Apesar de atividade física e academias 
terem sidos reconhecidos como 
atividades essenciais, o Decreto Es-

tadual nº 40.793/2021, o qual ratifica os 
termos da Resolução nº 14/2021 do CTCAE, 
mantém o toque de recolher às 18 horas de 
segunda a quinta, e às 17 horas de sexta a 
domingo, sendo obrigatório que todos os 
cidadãos estejam em suas residências nesse 
horário.
Todos sabemos que este momento é de ex-
cepcionalidades, onde os protocolos esta-
belecidos devem ser seguidos para conter 
a disseminação e avanço do COVID-19 que 
assola o sistema de saúde pública e super-
lota as UTI’s.

Nós, como profissionais da saúde, deve-
mos seguir os protocolos e dar exemplo à 
sociedade para que possamos garantir um 
amanhã melhor, valorizando e priorizando 
a vida.
Com isso, o CREF20/SE tendo como base 
as resoluções esclarece que as academias 
e centro de treinamentos podem funcionar 
das 05 às 18 horas de segunda a quinta, das 
5 às 17 horas na sexta-feira, e nos finais de 
semana os estabelecimentos não podem 
abrir, conforme determinado no Decreto su-
pramencionado.
Não somos a causa do problema, mas pode-
mos fazer parte da solução.

Foi publicado o novo Decreto 
Municipal (Decreto nº 6.422), 
no dia 08 de abril, o qual ins-

tituiu o Regime de Escalonamen-
to das atividades.
Ficou determinado que este es-
calonamento das atividades vi-
gorará a partir de 12 de abril, por 
prazo indeterminado e no seu 
anexo único constam as hipó-
teses de incidência e regras de 
abertura e fechamento.
É ponto pacífico que  as Acade-
mias e Atividades Físicas não fo-

ram descritas nos 6 (seis) primei-
ros itens, ou seja, se enquadram 
no sétimo item.
Dessa forma, as academias pode-
rão  funcionar das 5 às 19 horas 
de segunda a sexta e fechadas 
aos finais de semana, respeitan-
do o  horário do toque de reco-
lher.
Nos municípios que não  publi-
carem decretos, devem seguir o 
que determina o decreto Estadu-
al.

Informações sobre a anuidade 2021

Estamos diante de uma nova onda 
de contaminação causada pelo 
COVID-19. Neste momento, é ne-

cessária a adoção de medidas técnicas e 
com lastro científico. 

O Conselho Regional de Educa-
ção Física da 20ª Região Sergipe, 
CREF20, é uma autarquia federal, 

com o objetivo de defender a socieda-
de, zelando pela qualidade dos serviços 
prestados nas atividades próprias dos 
profissionais de Educação Física, e sen-
sível ao cenário causado pela pandemia 
do coronavírus, principalmente na par-
te financeira dos donos de academias e 
profissionais vem buscando medidas que 
possam diminuir os impactos causados 
pela pandemia.
Dessa forma, sensível ao atual momento 
causado pela pandemia, buscou meios 
legais e alternativos para minimizar eco-
nomicamente a situação dos profissionais 
e donos de academia quanto ao valor da 
anuidade. Uma delas foi a concessão de 
um desconto extra de mais 15% no valor 
da anuidade 2021, tanto para pessoa físi-
ca como para pessoa jurídica, além da ta-
bela normal de desconto concebida, que 
vai de 45% à 25 % a depender do mês de 
pagamento.
Segundo Gilson Dória, presidente do 
CREF20, nenhum Conselho Profissio-
nal pode isentar ou suspender o valor da 
anuidade, administrativamente, sob pena 
de sua Diretoria ser enquadrada no Cri-
me de Responsabilidade Fiscal. “A Anui-
dade é um imposto estabelecido por Lei e 
só por meio de outra Lei que poderia ser 
modificada,” ressaltou Gilson.
O Presidente do CREF20, ainda explica 
que os Conselhos de Educação Física têm 
limites determinados pela Lei n 12.197 de 
14 de janeiro de 2010, o qual fixa limites 
para o valor das anuidades devidas ao 
Conselho Federal e aos Conselhos Regio-
nais de Educação Física, no qual também 
estabelece no seu artigo 2º que os valo-
res fixados no artigo 1º (o qual estabele-
ce os limites de I – R$ 380,00 (trezentos 
e oitenta reais) para pessoas físicas, e II 

– R$ 950,00 (novecentos e cinquenta re-
ais) para pessoas jurídicas), poderão ser 
corrigidos anualmente, pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo 
– IPCA, calculado pelo IBGE.
“Caso a gente fosse seguir o reajuste 
permitido por lei anualmente, o valor 
hoje para pessoa física ficaria R$ 700,24 
e o valor para pessoa jurídica ficaria R$ 
1.750,60, e nós do CREF20 já faz três 
anos que não fazemos esse reajuste, além 
de oferecer mais esse desconto extra de 
15% para anuidade desse ano”, ressaltou 
Gilson Dória.

Como essa medida, o desconto da anui-
dade 2021 pode chegar até 60 % se o pro-
fissional ou academia se enquadrar nos 
pré-requisitos e pagar dentro da data li-
mite para os descontos.

Tabela pagamento da anuidade 2021

PESSOA FÍSICA:

-  De 02 de janeiro de 2021 até 01 de mar-
ço de 2021, será concedido desconto na 
proporção de 45% (quarenta e cinco por 
cento).

- De 02 de março de 2021 até 31 de março 
de 2021 será concedido desconto na pro-
porção de 35% (trinta e cinco por cento).

- De 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 
2021 será concedido desconto na propor-
ção de 25% (vinte e cinco por cento).

Obs: De 01 de maio de 2021 até 31 de 
maio de 2021 será cobrado o valor inte-
gral.

Leia aqui a RESOLUÇÃO CREF20/SE nº 
031/2020 de 27 de outubro de 2020

PESSOA JURÍDICA

- De 02 de janeiro de 2021 até 01 de mar-
ço de 2021, será concedido desconto na 
proporção de 45% (quarenta e cinco por 
cento)

- De 02 de março de 2021 até 31 de março 
de 2021 será concedido desconto na pro-
porção de 35% (trinta e cinco por cento).

- De 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 
2021 será concedido desconto na propor-
ção de 25% (vinte e cinco por cento).

OBS: De 01 de maio de 2021 até 31 de 
maio de 2021 será cobrado o valor inte-

gral.

Leia aqui a RESOLUÇÃO CREF20/SE 
Nº 030/2020, DE 27 DE OUTUBRO DE 
2020
Desconto extra de 15%
Excepcionalmente para a anuidade de 
2021, em decorrência da pandemia cau-
sada pelo COVID-19, será concedido um 
bônus de 15% (quinze por cento) sobre o 
valor da anuidade, devendo os interessa-
dos preencher obrigatoriamente todos os 
requisitos abaixo discriminados:

Requisito para solicitar o desconto extra 
de 15% da anuidade 2021:

I – Pessoa Física:

a) Protocolar o requerimento até 
12/02/2021;

b) Não ter débitos pendentes nos últimos 
4 (quatro) anos;

c) Não ter nenhum tipo de infração ética 
no exercício anterior;

II – Pessoa Jurídica:

a) Protocolar o requerimento até 
12/02/2021;

b) Não ter débitos pendentes, seja multa 
ou anuidade;

c) Não ter sido autuado por nenhum tipo 
de infração no exercício anterior;

d) Todos os Profissionais de Educação 
Física do quadro técnico estar registra-
do no CREF20/SE e estar em dia com as 
anuidades.

- Considera-se integrante do Quadro 
Técnico, para fins de concessão de des-
conto de anuidade, TODO Profissional 
de Educação Física que ministre aulas no 
estabelecimento, independentemente da 
existência ou não de vínculo empregatí-
cio.

- Em caso de deferimento do requeri-
mento de desconto, o CREF20/SE enviará 
boleto da Anuidade PJ 2021 com descon-
to para pagamento até 26/02/2021.

Obs: Após a data de 12/02/2021 não será 
mais possível solicitar o desconto extra 
de 15%, ficando apenas o de 45% até dia 
1º de março e seguindo a tabela 01.

Atividades desempenhadas pelo profissional de 
Educação Física e pelas academias são essenciais  

Nota de esclarecimento sobre o funcionamento 
das Academias durante a pandemia

I
nfelizmente, vem sendo noticiado, erro-
neamente, que as atividades desempe-
nhadas pelo Profissional de Educação 

Física e academias devem permanecer fe-
chadas, sob a alegação de não serem essen-
ciais. Afirmações levianas como estas, ape-
nas prestam um desserviço à sociedade!
Para soterrar qualquer dúvida sobre a es-
sencialidade dos Profissionais de Educação 
Física e das academias, é importante sa-
lientar que a essencialidade da prática de 

exercício e atividade física, ministrada por 
Profissional de Educação Física é RECONHE-
CIDA PELA LEI ESTADUAL nº 8.752/2020.
Outrossim, na Resolução nº 12/2021 do 
Comitê Técnico-Científico e de Atividades 
Especiais – CTCAE – do Governo do Estado 
de Sergipe, o qual foi publicado no dia 11 
de março de 2021, consta no Anexo Único, 
sessão de Atividades Essenciais, o seguin-
te: “academias de ginásticas, de qualquer 
modalidade, e atividades físicas em geral”.

Assim, fica comprovado que as atividades 
praticadas pelas academias e pelos Pro-
fissionais de Educação Física são essen-
ciais, conforme Lei Estadual 8.752/2020 
e Resolução n° 12/2022 do CTCAE.

 
Conselho Regional de Educação Física da 

20ª Região Sergipe – CREF20/SE
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ACP COVID19 - MP/SE requer suspensão 
imediata do funcionamento de academias, 

em Aracaju

CREF20 pede habilitação nos autos da ação civil 
pública no Ministério Público de Sergipe para atu-

ar pela manutenção da saúde

Governador do Estado retifica resolução e reconhece a 
prática de atividade física como essencial

As medidas deverão ser adotadas 
até que o Município apresente 
estudo técnico comprovando 

possuir estrutura para atender à 
população

O Ministério Público de Ser-
gipe, através das Promoto-
rias de Justiça de Defesa do 

Consumidor e das 2ª e 9ª especia-
lizadas na Saúde, ajuizou Ação Ci-
vil Pública para que seja suspenso, 
no Município de Aracaju, o fun-
cionamento de academias, bares, 
restaurantes, lanchonetes, salões 
de beleza e ambientes de sociabi-
lização que importem no não uso 
de máscaras de proteção. O funcio-
namento de bares, restaurantes e 
similares deverá ser apenas na mo-
dalidade delivery.
Tais medidas deverão ser adotadas 
até que seja apresentado pela mu-
nicipalidade, no prazo de 10 dias, 
estudo técnico devidamente em-
basado em evidências científicas 
e em análise sobre as informações 
estratégicas em saúde e vigilância 
sanitária. O Município de Aracaju 
terá que comprovar que possui es-
trutura dos serviços de atenção à 
saúde da população para atender a 
demanda da Covid-19, bem como 
o suprimento de equipamentos 
(leitos, EPIs e testes laboratoriais) e, 
ainda, equipes de saúde para assis-
tência, em quantitativo suficiente e 
estabilidade na rede privada e pú-
blica de assistência, considerando 
especialmente a taxa de ocupação 
atual dos leitos privados e públi-
cos. Os Promotores de Justiça frisa-
ram na ACP que Aracaju comanda 
aproximadamente 90% das inter-
nações da rede privada e, por isso, 
medidas mais restritivas deverão 
ser adotadas pela municipalidade.
Ainda de acordo com a Ação, caso 
o estudo técnico indique a opor-
tunidade de maior flexibilização, 
inclusive com o funcionamento 

dos serviços suspensos, seja deter-
minado ao Município de Aracaju a 
apresentação de plano de retoma-
da das atividades e de transparên-
cia em relação ao enfrentamento 
da pandemia, atrelado à taxa de 
ocupação de leitos hospitalares 
das redes pública e privada.
O Ministério Público requereu, 
também, que o Município de Ara-
caju fiscalize o cumprimento das 
medidas indicadas nos Decretos e 
nas determinações judiciais e apre-
sente, nos autos, quinzenalmente, 
relatório nominando os estabele-
cimentos autuados e as providên-
cias adotadas.
“O Município tem ratificado os De-
cretos Estaduais, acatando as mes-
mas regras para a capital, de forma 
genérica, como se a situação da 
capital fosse igual à das demais ci-
dades do interior do Estado. Araca-
ju possui atrativos diversos, como 
shoppings, centro comercial com 
lojas variadas, parques e grande 
extensão de orla, além do grave 
problema dos transportes públi-
cos, que constitui um importan-
te foco de propagação do vírus, e 
tem sido alvo de repetidas denún-
cias da população nos órgãos de 
imprensa. O MPSE teve que adotar 

a medida judicial porque uma par-
te da população, infelizmente, não 
tem colaborado e os números não 
param de subir. A responsabilidade 
é de todos”, explicaram os Promo-
tores de Justiça.

Recomendação

Na ACP foi ressaltado que os Minis-
térios Públicos de Sergipe (MPSE), 
Federal (MPF/SE) e do Trabalho 
(MPT), diante do agravamento da 
situação de proliferação do vírus e 
da alta taxa de ocupação de leitos 
públicos e privados, apresentaram, 
em 15 de março, recomendação 
ao Município de Aracaju para que 
adotasse medidas mais restritivas. 
Mesmo diante da recomendação, 
a municipalidade editou o Decre-
to 6.403/21, acompanhando as 
mesmas restrições apontadas pelo 
Estado, apenas determinando a 
suspensão do funcionamento dos 
serviços não essenciais no feriado 
municipal de 17 de Março (Aniver-
sário de Aracaju), não consideran-
do nenhuma das hipóteses apre-
sentadas na recomendação dos 
Ministérios Públicos. Por essa razão 
o MPSE judicializou a questão.

O Ministério Público de Sergipe 
ajuizou a presente Ação Ci-
vil Pública com a alegação do 

afrouxamento das restrições durante 
o período da Pandemia causada pelo 
COVID-19 no Município de Aracaju. Em 
suas razões, o MP alega que vários es-
tabelecimentos comerciais, inclusive 
academias de ginástica, ajudam na pro-
pagação do vírus, uma vez que neles é 
possível a não utilização de máscara fa-
cial e a aglomeração de pessoas. Além 
de sustentar inexistir estudo técnico 
devidamente embasado em evidências 
científicas.
Ato contínuo, informa que o Estado 
está assoberbado com casos de UTI’s e 
que são necessárias medidas de endu-
recimento e suspensão dos serviços de 
barbearias, salões de beleza, bares, lan-
chonetes, congêneres e ACADEMIAS. 
Contudo, não merecem guarida as ale-
gações trazidas pelo Ministério Público 
do Estado de Sergipe no que tange às 
academias, uma vez que tais estabe-
lecimentos seguem religiosamente 
todas as determinações e protocolos 
de segurança para a contenção do CO-
VID-19. As academias e os Profissionais 
de Educação Física são profissionais da 

área da saúde, com conhecimento téc-
nico e científico, inclusive para atuar 
em ambiente hospitalares, conforme já 
exposto na Resolução 218/97 do Con-
selho Nacional de Saúde. Ademais, exis-
tem inúmeros ESTUDOS CIENTÍFICOS 
que atestam que atividade física pro-
move saúde e auxilia na regularização 
da imunidade do praticante, inclusive 
auxiliando na diminuição dos sintomas 
e recuperação dos infectados pelo CO-
VID[1]19. Como se não bastasse, que 
a essencialidade da prática de ativida-
de física ministrada por Profissional de 

Educação Física, inclusive em estabele-
cimentos prestadores de serviços des-
tinados a essa finalidade e em espaços 
públicos, foi RECONHECIDA PELA LEI 
ESTADUAL nº 8.752/2020.
São diversos pontos controvertidos en-
contrados nas fundamentações trazi-
das pelo MPSE, as quais não correspon-
dem à realidade. Por conta disso, diante 
da plausibilidade de uma liminar que 
traga prejuízo à sociedade, aos estabe-
lecimentos e Profissionais registrados 
neste Conselho de Classe, faz-se neces-
sária a assistência processual desta Au-
tarquia, uma vez que esta sim é a insti-
tuição competente para discutir sobre a 
atuação dos Profissionais de Educação 
Física, Academias e Exercícios Físicos.
Com isso, tendo em vista que o CREF20/
SE é uma autarquia federal com regime 
de direito público, é o órgão de repre-
sentação, normatização, disciplina, de-
fesa e fiscalização dos Profissionais de 
Educação Física, bem como das Pessoas 
Jurídicas prestadoras de serviços nas 
áreas de atividades físicas, desportivas 
e similares, em prol da sociedade, cria-
do pela Lei 9.696/98, resta cristalino o 
cabimento e a legitimidade para atuar 
como Assistente na presente demanda.

O Conselho Regional de Educação Física da 
20ª Região Sergipe, CREF20, sempre acompa-
nha todos os concursos do Estado de Sergipe, 
os quais oferecem vagas para profissionais de 
Educação Física, conferindo se estão de acor-
do com o que determina a Lei 9696/98, que 
determina que para atuar na área de educa-
ção física, seja licenciatura ou bacharelado, é 
obrigatório o devido registro dos profissio-
nais no Conselho.
Assim, após conferir o edital nº 01/2021 do 
processo seletivo simplificado da Secretária 
Municipal da Educação de Aracaju, para con-
tratação temporária de professores substitu-
tos, por tempo determinado na área de Edu-
cação Física verifica-se que não menciona a 
obrigatoriedade do registro no Conselho. No 
qual no quadro I do Item 4 do edital consta 
somente a obrigatoriedade da licenciatura 
plena em Educação Física.
Deste modo o conselho enviou um ofício soli-

citando e retificação e incluindo, como deter-
mina a Lei, a inclusão da obrigatoriedade do 
registro no Conselho.
Assim, cumpre esclarecer que, com base na 
legislação pátria e conforme entendimento 
Jurisprudencial, é obrigatório o registro no 
CREF para atuação na docência na área de 
Educação Física. Eis o que determina a Lei 
9.696/98: “Art. 3o Compete ao Profissional de 
Educação Física coordenar, planejar, progra-
mar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organi-
zar, avaliar e executar trabalhos, programas, 
planos e projetos, bem como prestar serviços 
de auditoria, consultoria e assessoria, realizar 
treinamentos especializados, participar de 
equipes multidisciplinares e interdisciplina-
res e elaborar informes técnicos, científicos e 
pedagógicos, todos nas áreas de atividades 
físicas e do desporto.” (grifo nosso)
Dessa forma, resta patente a obrigação de 
o aprovado, para atuar na docência do pro-

cesso seletivo simplificado promovido por 
este Município, ser registrado perante o Con-
selho Regional de Educação Física, uma vez 
que, para o exercício profissional na área de 
Educação Física, Desportiva e/ou similar, há 
a necessidade de prévio registro no Sistema 
CONFEF/CREFs, pois não havendo o registro, 
restará caracterizado o exercício ilegal da 
profissão, nos termos do art. 47 da Lei das 
Contravenções Penais, sem prejuízo das me-
didas administrativas e judiciais cabíveis por 
esta Regional.
Pelo exposto, PUGNA-SE PELA RETIFICAÇÃO 
DO EDITAL Nº 01/2021 do Processo Seletivo 
Simplificado da Secretaria de Educação do 
Município de Aracaju/SE para o cargo de Pro-
fessor Substituto Temporário de Educação 
Física para fazer constar expressamente o 
requisito de REGISTRO NO SISTEMA CONFEF/
CREF’s.
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Carta Aberta aos gestores municipais e do 
Estado de Sergipe

Diante deste cenário, o Con-
selho Regional de Educa-
ção Física da 20ª Região 

– CREF20/SE, em defesa da so-
ciedade, da saúde e do bem-
-estar físico mental, alerta os 
gestores para a necessidade do 
reconhecimento e valorização 
da atividade desenvolvida pelo 
Profissional de Educação Física 
enquanto profissional capacita-
do e habilitado na área da saúde, 
os quais contribuem incontro-
versamente para a melhoria na 
qualidade de vida da população.
Para isso, basta lembrarmos que 
foi sancionada pelo Governo do 
Estado de Sergipe a Lei nº 8.752 
de 22 de setembro de 2020, a 
qual dispõe sobre o reconhe-
cimento da essencialidade das 
práticas de atividade física e de 
exercício físico, desde que minis-
tradas por Profissionais de Edu-
cação Física, em estabelecimen-
tos destinados a essa finalidade, 
bem como em espaços públicos.
É importante ressaltar que os 
Profissionais de Educação Fí-
sica trabalham para a saúde. 
São treinos elaborados por 
pessoas capacitadas, formadas 
na área da saúde. Temos espe-
cialistas, mestres e doutores.
O exercício físico elaborado 
pelo Profissional de Educação 
Física promove o bem-estar 
físico e mental, fortalecendo 
músculos e coração, além de 
condicionar a respiração. Tudo 
isso ajuda a aumentar a imu-
nidade das pessoas assistidas.
As academias e os profissionais 
de educação física estão com-
prometidos com a saúde, com 
a vida e respeitam a ciência. Se-
guem todos os protocolos de 
segurança, como o 

uso de álcool líquido e em gel 
70%. Verificamos a temperatura. 
Obrigamos aos alunos treinarem 
de máscara. Limpamos todos 
os equipamentos e acessórios. 
Diminuímos a capacidade de 
alunos por metro quadrado. Ou 
seja, cumprimos religiosamente 
todas as determinações estabe-
lecidas no protocolo de segu-
rança elaborado pela Secretaria 
de Saúde e Ministério da Saúde.
Qualquer medida que venha a 
determinar o fechamento das 
academias e proibir a utilização 
dos parques, praias e praças não 
só prejudicará o Profissional de 
Educação Física, mas trará pre-
juízo irreparável à população 
que, por sua vez, perecerá em 
sua residência sem poder pra-
ticar exercício físico com segu-
rança e com a técnica exigida. 
Estas medidas restritivas, além 
de fechar os estabelecimen-
tos comerciais, também aca-
barão com a vida das pessoas.
Nós, Profissionais de Educação 

Física junto com as academias, 
podemos fazer parte da solução!
Então, pedimos para que en-
tendam que as academias e 
os Profissionais de Educação 
Física são verdadeiros planos 
de saúde para toda a popu-
lação, sendo mais uma trin-
cheira no combate aos efei-
tos maléficos da COVID-19.
Estes são os anseios atuais dos 
Profissionais de Educação Física 
e do CREF20/SE, os quais pro-
põem melhoria na qualidade 
de vida e na saúde pública, uma 
vez que tais profissionais são 
capacitados e habilitados para 
promover a saúde, benefician-
do a sociedade como um todo.

Aracaju/SE, 5 de março de 2021.

 

Gilson Dória Leite Filho

Presidente do CREF20/SE

CREF Nº 000011 - G/SE

Somos essenciais sim!

CREF20 protocola ofício para o governo do Estado 
solicitando retificação na resolução n º 11/2021

Governador do Estado retifica resolução e reconhece a 
prática de atividade física como essencial

O Conselho Regional de Educação 
Física da 20ª Região Sergipe, 
CREF20/SE, após publicação da 

resolução nº 11/2021 do CTCAE do Go-
verno do Estado de Sergipe no último 
dia 4 de março, com novas medidas de 
restrições, protocola ofício nesta terça-
-feira, 9, solicitando que seja retificado 
o anexo único, da lista de atividades 
Não essenciais e Especiais as academias 
de ginásticas, de qualquer modalidade, 
e atividades físicas em geral, uma vez 
que, dispondo de tal forma, há a incon-
gruência com a Lei Estadual que reco-
nhece a essencialidade do serviço.
Segundo o presidente do CREF20, Gil-
son Dória, Cref nº 000011 – G/SE, após 
a publicação da resolução nº 11/ 2021 
com as novas medidas de restrições 
para combater a propagação do coro-
navírus, as academias estavam como 
não essenciais. “No outro dia o Conse-
lho emitiu uma nota aberta solicitando 
o cumprimento da Lei nº 8.752 de 22 
de setembro de 2020, a qual dispõe so-

bre o reconhecimento da essencialida-
de das práticas de atividade física e de 
exercício físico, desde que ministradas 
por Profissionais de Educação Física, em 
estabelecimentos destinados a essa fi-
nalidade, bem como em espaços públi-
cos,” informou o presidente do CREF20. 
Ainda segundo Gilson Dória, desde a 
publicação da resolução nº 11/2021, o 
Conselho fez vários contatos com os as-
sessores do governo, para deixar claro a 
essencialidade da atividade física, assim 
como esclarecer para a categoria sobre 
a resolução no que se refere a abertura 
das academias e atividades de educa-
ção física. “Em função do que ocorreu 
nesse final de semana, onde recebemos 
reclamações que em algumas localida-
des o entendimento foi que as acade-
mias não podiam abrir no final de sema-
na, enviamos para o governo um ofício 
para que seja retificado e respeitado a 
lei 8.752,  e resolver este impasse. Pois 
somos essencias sim,” ressaltou Gilson.
O presidente do CREF20 ainda destaca 

que na última sexta-feira, 5, o represen-
tante da Vigilância Sanitária Estadual 
deu entrevista no SE TV 1 Edição, da TV 
Sergipe, veja aqui, e falou que acade-
mias estão liberadas para abrir durante 
o final de semana, respeitando o limite 
da capacidade , que foi de 50%, em vir-
tude da lei.

O governador do Estado de Sergipe Be-
livaldo Chagas divulgou, nesta quin-
ta-feira (11), novas restrições para o 

comércio e atividades educacionais e a ma-
nutenção das medidas restritivas anunciadas 
na última quinta para combater a dissemina-
ção do coronavírus e ratificou a resolução nº 
11/2021, o qual não considerava as acade-
mias como sendo atividade essencial, indo 
de encontro o que estabelece a Lei nº 8.752 
de setembro de 2020.
O novo decreto, nº 40.786 de 10 de março 
de 2021, publicado no dia Diário Oficial do 
Estado de Sergipe, em 11 de março de 2021, 
regulamenta a Lei n 8.752, de 22 de setembro 
de 2020, que dispõe sobre o reconhecimento, 
com ESSENCIAS para a população, das práti-
cas de atividade física e de exercício físico, 
ministradas por profissionais de Educação 
Física, em estabelecimentos prestadores de 
serviços destinados a essa finalidade de ser-
viços destinados a essa finalidade, bem como 
em espaços públicos, no Estado de Sergipe.
D E C R E T A: Art. 1º Ficam regulamentadas 
as Leis n° 8.752, de 22 de setembro de 2020, 
e n° 8.735, de 18 de agosto de 2020, para dis-
ciplinar, até deliberação ulterior do Comitê 

Técnico-Científico e de Atividades Especiais 
– CTCAE, o exercício das seguintes atividades 
essenciais:
I – prática de atividade física e de exercício 
físico, ministradas por profissionais de Educa-
ção Física, em estabelecimentos prestadores 
de serviços destinados a essa finalidade, bem 
como em espaços públicos;
II – atividade religiosa, realizada em templos 
ou outros locais de culto, ou fora deles.
Art. 2º As atividades essenciais de que trata 
o art. 1° poderão ser exercidas, desde que 
atendidas necessariamente as seguintes con-
dições:
I – quando realizadas em ambiente aberto, 
deverão ser praticadas sem qualquer tipo de 
aglomeração, adotando-se medidas de con-
trole para promover o distanciamento ade-
quado entre os presentes;
II – quando realizadas em ambiente fechado, 
a capacidade máxima do estabelecimento 
poderá ser limitada por ato do Poder Execu-
tivo, desde que observadas as condições epi-
demiológicas; e
III – em quaisquer dos casos, havendo reco-
mendação sanitária devidamente justificada, 
poderão sofrer limitação de funcionamento 

em dias específicos, assegurada a essenciali-
dade do serviço. Art. 3º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação. Art. 4º Revo-
gam-se as disposições em contrário.
Ou seja, as academias de ginástica, devido 
ao momento crítico que vive a população de 
todo o país, com o aumento significativo de 
contaminados e falta de leitos de UTI, terão 
redução da ocupação máxima de clientes, de 
50% para 30% e poderão funcionar durante 
os dias de semana (segunda a sexta-feira).
Para Gilson Dória, presidente do CREF20, 
após a publicação da resolução nº 11/ 2021, 
ao qual não considerava a prática de ativi-
dade física com sendo uma atividade essen-
cial para a população, indo de encontro a 
lei. “Assim foi publicado a resolução nº 11, o 
Conselho envio ofício para o governo do Es-
tado fundamentada na Lei Estadual nº 8.752, 
que reconhece a atividade física como sendo 
essencial solicitando a retificação da mesma, 
assim o fez nesta quinta-feira, através do de-
creto 40.786 de 10 de março de 2021. E de-
vido a pandemia o aumento significativo de 
casos, e falta de leitos de UTI, ele restringiu 
o funcionamento apenas durante a semana, 
como horário e capacidade reduzidas.
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CREF20 encaminha ofício para o Governador 
e solicita esclarecimento sobre horário de 

funcionamento das acadmeias

O Conselho Regional de Edu-
cação Física da 20ª Região 
Sergipe, CREF20/SE, autar-

quia Federal com regime de direito 
público, é o órgão de representa-
ção, normatização, disciplina, de-
fesa e fiscalização dos Profissionais 
de Educação Física, bem como das 
Pessoas Jurídicas prestadoras de 
serviços nas áreas de atividades fí-
sicas, desportivas e similares, atra-
vés do seu presidente Gilson Dória, 
Cref nº 000011 – G/SE, desde o iní-
cio da segunda onda da pandemia 
do Covid19, vem acompanhando 
cada resolução e decreto publica-
do pelo Governo do Estado, para 
que não ocorra nenhum desrespei-
to à lei Estadual 8.752/2020, a qual 
reconhece a atividade física como 
essencial.
Assim, considerando o decreto nº 
40.793/2021 o qual homologou a 
Resolução nº 14/2021 do CTCAE 
de 22 de março, mantendo o to-
que de recolher, reduzindo o horá-
rio de funcionamento do comércio 
de formal geral, e não contempla 
especificamente a atividade de 
academias e profissionais de Edu-
cação Física, o qual vem gerando 
ambiguidade na interpretação, 

CREF2o enviou ofí-
c i o na última quinta-

-feira, 25, solicitando a esclareci-
mento sobre toque de recolher em 
Sergipe.
De acordo com Gilson Dória, o ho-
rário do toque de recolher defini-
do pela resolução nº 13/2021 do 
CTCAE, ratificada pela resolução 
nº 14/2021, fica que os estabeleci-
mentos de serviços e comerciais, 
inclusive de conveniência deverão 
encerrar as suas atividades até às 
18h, e que durante o horário do 
toque de recolher somente pode-
rão funcionar os serviços essen-
ciais à população. “Na resolução 
nº 12/2021, as atividades em aca-
demias estão listadas como essen-
ciais, e para tais atividades o Toque 
de Recolher está definido para 20h 
às 5h de segunda a sexta, e das 18h 
às 5h da sexta ao domingo. Ocor-
re que houve fiscalização da vigi-
lância Sanitária em conjunto com 
a Polícia Militar em academias na 
capital, onde foi determinado o fe-
chamento às 18h, causando assim, 
uma confusão sobre ser ou não es-
sencial.” Destaca Gilson.
Ainda segundo Gilson o ofício en-
viado ao governador pede que seja 
retificada a Resolução nº 14/2021 
do CTCAE, ou que seja editada uma 
nova Resolução, para que constem 
os devidos horários de funciona-
mento das academias e atividades 
físicas desenvolvidas pelos Profis-
sionais de Educação Física. Ou, ain-
da, que seja informado este Conse-
lho de Classe quais são os horários 
em que tais estabelecimentos e 
profissionais podem trabalhar sem 
que sofram represálias.
Gilson ressalta a importância das 
academias e profissionais de Edu-
cação Física continuarem seguindo 
todos os protocolos de biossegu-
rança, assim como respeita a quan-
tidade reduzida de pessoas nos ho-
rários de funcionamento. “Estamos 
com um trabalho muito difícil de 

conscientização da essencialidade 
da atividade física, e precisamos 
que todos sigam os protocolos e 
cuidados durante esse tempo de 
pandemia. Observo que ainda fal-
ta conscientização e compromisso 
por parte de alguns profissionais, 
assim como a sociedade num todo. 
Estamos travando uma luta gran-
de, é preciso que cada um contri-
buía com sua parcela como pro-
fissionais de saúde. Não somos a 
causa do problema, mas podemos 
fazer parte da solução.” Concluiu o 
presidente do CREF20.
Também foi feita uma visita na 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Aracaju, na última sexta-feira, 29, 
para uma audiência de consulta so-
bre o toque de recolher. Estiveram 
presente o presidente do CREF20, 
Gilson Dória, o profissional de Edu-
cação Física Vinícius Santana, Cref 
nº 002946 -  G/SE, o vereador Sar-
gento Byron Estrela do Mar, mas 
um advogado, para esclarecer tais 
pontos sobre o horário de funcio-
namento.

Forúm de Conselhos de Sergipe lançam campanha 
solidária “Conselhos de Atitudes”

Representantes de Conselhos Regionais 
de classes em Sergipe lançam, nesta 
data, a campanha solidária ‘Conselhos 

de Atitudes Solidários’. O objetivo é arrecadar 
cestas básicas que serão doadas a diversas 
instituições indicadas pelas autarquias.
A campanha está baseada em uma pesquisa 
que está no site da ALESE onde o deputado 
Zezinho Guimarães afirma com dados do 
IBGE, que 50% dos Sergipanos estão passan-
do fome.  A fome é real, incomoda e doe. E 
temos certeza de que podemos diminuir e 
até parar essa dor.
O trabalho de arrecadação envolve todos os 
segmentos e toda ajuda será bem-vinda. 
O presidente do CRA-SE, Jorge Cabral, coor-
denador da ação no Fórum dos Conselhos 
Regionais e Ordens das Profissões regula-
mentadas de Sergipe, está confiante de que o 
projeto vai fazer a diferença na vida de quem, 
nesse momento, necessita de auxílio.
“É um impacto grande saber que 50% da po-
pulação sergipana passa fome. Isso salta aos 
olhos, impossível não ficar incomodado com 
isso. Todos os setores enfrentam dificuldades 
nesse contexto de pandemia, mas nós pode-
mos fazer a diferença”, pontuou.
A campanha ‘Conselhos de Atitudes Solidá-
rios’ terá duração de dois meses. A cada 15 

dias será feita a entrega de cestas básicas, 
assim como uma prestação de contas à so-
ciedade.
“Comunicar o destino das doações é in-
dispensável. Deve ser um processo extre-
mamente transparente e responsável, não 
somente para os profissionais de cada conse-
lho, como também para sociedade”, ressaltou 
Lana Veiga, representante do Conselho Re-
gional de Contabilidade que fará a auditoria 
da campanha.
Para as doações será disponibilizada uma 
conta bancária para que sejam realizadas 
transferências de valores ou Pix, para a com-
pra de cestas básicas. PIX: E-mail: conselhos@
fasouto.com.br; Ou depósito: Conta Poupan-
ça:  Banco Bradesco
Agência: 3162 Conta: 0113920-7; Empresa: 
Fasouto Faria Souto Comércio 
O empresário Juliano Souto, do grupo Fasou-
to, colocou a empresa à disposição e acres-
centará uma cesta básica a cada dez doadas. 
A cesta básica contendo 11 itens - óleo de 
soja, açúcar, flocão de milho, café, feijão, leite 
em pó, biscoito cream cracker, sardinha, fari-
nha de mandioca, arroz e macarrão – terá o 
custo unitário de R$ 44,90. 
A campanha ‘Conselhos de Atitudes Solidá-
rios’ envolve 15 autarquias, são elas:

1) (CRP19) - Conselho Regional de Psicologia;
2) (CRECI) - Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis
3) (CREF) - Conselho Regional de Educação 
Física 
4) (CRMV) - Conselho Regional de Medicina 
Veterinária 
5) (CRC) - Conselho Regional de Contabilida-
de 
6) (CRA-SE) - Conselho Regional de Adminis-
tração
7) (CREFITO) - Conselho Regional de Fisiotera-
pia e Terapia Ocupacional - 
8) (CRESS) - Conselho Regional de Serviço 
Social 
9) (COREN) - Conselho Regional de Enferma-
gem - 
10) (CRO) - Conselho Regional de Odontolo-
gia 
11) (CORECON-SE) - Conselho Regional de 
Economia - 
12) (CREA-SE) - Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia de Sergipe -  
13) (CORE-SE) - Conselho Regional dos Repre-
sentantes Comerciais no Estado de Sergipe - 
14) COREFONO 4 – Conselho Regional de Fo-
noaudiologia – 4º região 
15) (CAU/SE) Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo de Sergipe
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Comissão do Esporte defende atividade físi-
ca como essencial na pandemia

CREF20 e CREFITO7 assinam convênio de 
parceria

A Comissão do Esporte da 
Câmara dos Deputados 
(CESPO) realizou, no dia 
05/04, uma audiência pú-

blica para debater a importância 
do Profissional de Educação Física 
para a saúde preventiva e sua es-
sencialidade.
Mediado pelo deputado Felipe 
Carreras, presidente da CESPO, o 
debate contou com a participação 
do presidente do CONFEF, Claudio 
Boschi, do ministro da Cidadania, 
João Roma, da Diretora do Depar-
tamento de Promoção da Saúde do 
Ministério da Saúde, Juliana Rezen-
de, do presidente da Associação 
Brasileira de Academias (ACAD), 
Ailton Mendes, além do membro 
da Câmara Técnica de Medicina 
do Esporte do Conselho Federal 
de Medicina (CFM), Dr. Hesojy Gley 
Pereira.
Os participantes fortaleceram o 
entendimento de que a Educação 
Física é essencial para a promoção 
e manutenção da saúde e defen-
deram a necessidade dos Profis-
sionais de Educação Física conti-
nuarem exercendo as atividades 
durante a pandemia, seguindo os 
protocolos de prevenção contra a 

COVID-19.
O presidente do CONFEF, Claudio 
Boschi [CREF 000003-G/MG], apre-
sentou um panorama da atividade 
física e do desporto nacional, res-
saltando a importância da orienta-
ção profissional. “A prática de ativi-
dade física por si só não basta. Ela 
precisa ser orientada por um pro-
fissional habilitado, com formação 
acadêmica e profissional para tal”, 
defendeu.
O ministro da Cidadania, João 
Roma, afirmou que a atividade fí-
sica é parte crucial da saúde e do 
desenvolvimento do sistema imu-
nológico. A Secretaria Especial 
do Esporte é ligada ao ministério. 
Respondendo a uma pergunta da 
deputada Flávia Morais sobre a 
situação das academias de ginás-
tica, que vêm fechando as portas 
por não conseguirem se manter no 
cenário de pandemia, João Roma 
afirmou que há algumas perspec-
tivas.
“Nós temos expectativa de um 
pacote do Ministério da Econo-
mia, assim como no ano passado 
ocorreu, para dar um certo alí-
vio econômico, tanto na ques-
tão da flexibilização do emprego 

quanto em novos financiamentos, 
linhas de crédito para algumas ati-
vidades específicas. ”
Ailton Mendes [CREF 002627-G/
SP], presidente da Associação Bra-
sileira de Academias, cobrou uma 
lei clara que trate da “essencialida-
de” das academias.
Após todos os debates, a Comissão 
do Esporte encaminhou um ofício 
para todos os Governadores e Pre-
feitos de capitais do Brasil solici-
tando a reabertura das academias 
e espaços que promovem exercí-
cios físicos.

Autor: Com informações da Agên-
cia Câmara de Notícias

No final da manhã da última 
terça-feira, 4, o Conselho 
Regional de Educação Físi-
ca da 20ª Região Sergipe, 

CREF20, recebeu na sede do Con-
selho o Jader Pereira, presidente 
do Conselho Regional de Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional da 17ª 
Região, CREFITO17, para assinatura 
do termo de convênio de parceria 
entre os Conselhos.
De acordo com presidente do CRE-
FITO17, a reunião foi para formali-
zação do termo de convênio entre 
os dois Conselhos. “Através dessa 
parceria podemos trabalhar estra-
tégias de campanhas de divulga-
ção juntos aos profissionais, traba-

lhar os limites entre as profissões, 
com respeito as profissões, as for-
mações desses profissionais, assim 
como, trabalhar a fiscalização em 
conjunto, pois existem muitos ser-
viços e estabelecimentos os quais 
atuam mutuamente, desse modo 
é preciso que a fiscalização seja 

orientada, organizada e pautadas 
nas legislações específicas de cada 
profissão,” ressaltou Jader.
Para o presidente do CREF20, Gil-
son Dória, Cref nº 000011 – G/SE, é 
de fundamental importância essas 
parcerias entre conselhos, ainda 
mais de dois que tem áreas de atu-
ação mútua, como é o caso, além 

do mais só fortalece o combate as 
pessoas que insistem em atuar de 
forma ilegal. “O Cref20 está sempre 
de portas abertas para receber e 
fazer parcerias com qualquer Con-
selho ou órgão que venham somar 
na nossa missão que é de fiscalizar 
e garantir que somente pessoas 
formadas e registradas nos Con-
selhos possam atuar. Assim, com 
esse convênio iremos organizar 
ações conjuntas com o CREFITO17, 
respeitando os limites de atuação 
de cada profissão. Essa parceria só 
irá trazer mais benefícios para so-
ciedade,” concluiu o presidente do 
CREF20.
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CREFs divulgam balanço de fiscalização em 
2020

Com fiscalização presenciais e online, Conselhos precisaram se adaptar durante  
apandemia 

Para seguir garantindo que a socie-
dade fosse atendida com qualida-
de e segurança durante a prática 
de atividades físicas, foi necessário 
que os CREFs se reinventassem em 
2020. As fiscalizações precisaram, 
mais do que nunca, estar presen-
tes no ambiente online, garantin-
do a segurança dos beneficiários, 
principalmente, nas redes sociais. 
Mas com o reconhecimento da 
atividade física como essencial em 
diversos estados e municípios e a 
reabertura das academias, as fisca-
lizações presenciais também acon-
teceram. Confira a seguir o balan-
ço de fiscalização de cada região 
do país, divulgado pelos próprios 
CREFs.
Em Santa Catarina, o CREF3/SC re-
alizou 3.845 fiscalizações, instau-
rando 136 processos de exercício 
ilegal da profissão, sendo 62 reali-
zados pelas redes sociais. Do total 
de fiscalizações, 1.033 processos 
foram julgados. Foram ainda verifi-
cadas mais de 1000 denúncias.
Já na Paraíba, foram 1.408 ações 
de fiscalização desenvolvidas pelo 
CREF10/PB em 108 municípios. No 
total, 1.632 pessoas foram fiscali-
zadas, sendo 170 notificadas por 
apresentarem uma ou mais irre-
gularidades, entre elas o exercício 
ilegal da profissão (72% dos casos).
Para o presidente do CREF, Francis-
co Martins da Silva [CREF 000009-
G/PB], o balanço é positivo: “Os 
números mostram que, mesmo 
diante da pandemia, conseguimos 
manter um ritmo de trabalho que 
corrobora com a importância da 
nossa profissão. Passamos quatro 
meses sem fiscalização presencial, 
mas isso não impediu que estivés-
semos de olho na internet e reto-
mássemos o foco assim que fomos 
autorizados pelos órgãos de saú-
de”, declarou.
Nos estados de Goiás e Tocantins, 

o CREF14/GO-TO fiscalizou 910 
profissionais, além de 759 estabe-
lecimentos e 14 autônomos. No 
total, foram encontradas 339 pes-
soas e 217 estabelecimentos sem 
registro. Foram protocoladas 277 
denúncias, das quais 270 foram fi-
nalizadas.
O CREF7/DF visitou 17 instituições 
de ensino, além de 703 estabele-
cimentos que prestam serviços de 
atividade de condicionamento, 
dos quais 159 foram notificados 
por apresentarem irregularidades. 
Foram fiscalizadas 991 pessoas 
físicas, das quais 161 foram notifi-
cadas. Também foram registradas 
129 denúncias, sendo 41 arquiva-
das por tratarem de assuntos que 
não são de competência do CREF7/
DF, como não pagamento de salá-
rios, por exemplo.
Em Sergipe, o CREF20/SE fechou o 
ano com 337 visitas a estabeleci-
mentos e 481 pessoas fiscalizadas, 
além de outras 47 pessoas flagra-
das nas redes sociais por exercício 
ilegal da profissão. De acordo com 
o supervisor de orientação e fisca-
lização, Diego Vidal [CREF 001363-
G/SE], foi preciso intensificar o tra-
balho online: “Com as academias 
fechadas e as pessoas dentro de 
casa, as redes sociais foram bas-
tante utilizadas para prescrever 
exercícios físicos e dar aulas, tanto 
por profissionais como por pessoas 
sem formação na área. Por isso, fo-
ram autuados por meio de flagran-
tes online 47 pessoas por exercício 
ilegal, sendo todos os autos enca-
minhados ao Ministério Público”.
No Mato Grosso, o CREF17/MT re-
alizou, em 2020, 408 fiscalizações, 
visitando 15 cidades, 1.432 pessoas 
físicas e 559 jurídicas. Foram emiti-
dos 380 autos de infração e 89 au-
tos de intimação. Foram encontra-
das 46 pessoas físicas e 66 jurídicas 
sem registro. No total, foram enca-

minhadas 184 denúncias ao Minis-
tério Público.
O CREF12/PE esteve presente em 
168 municípios, fiscalizando 1.590 
academias, 68 escolas, 7 clubes, 42 
estúdios e 119 espaços de treina-
mento funcional. Foram fiscaliza-
dos também 1.723 profissionais, 
além de 56 graduados sem regis-
tro, 186 leigos no exercício ilegal 
da profissão e 411 estudantes.
No Norte, o CREF8 realizou 890 visi-
tas de fiscalização, nos estados do 
Amazonas, Acre, Rondônia e Rorai-
ma. No total, foram flagrados 63 ca-
sos de exercício ilegal da profissão, 
além de 153 denúncias atendidas. 
Foram autuadas 137 pessoas físi-
cas e 537 jurídicas. Nas 19 cidades 
visitadas, ainda foram encontradas 
858 pessoas físicas e 45 pessoas ju-
rídicas registradas, além de 439 es-
tabelecimentos regulares no mo-
mento da visita.
No Rio Grande do Norte, o CREF16/
RN realizou 1.041 fiscalizações. Nas 
visitas, os fiscais encontraram 108 
academias irregulares, sendo 18 
delas notificadas e interditadas por 
problemas como falta de registro

e de Profissionais de Educação 
Física, além de 113 pessoas em 
exercício ilegal da profissão, que 
também foram notificadas. Foram 
realizadas ainda 98 fiscalizações de 
perfis em redes sociais, por meio 
de denúncias, com pessoas em 
exercício ilegal vendendo orienta-
ções e pacotes de treino. Todas fo-
ram identificadas e notificadas.
Segundo o presidente da Comis-
são de Orientação e Fiscalização 
do CREF16/RN, Franklin Deweks-
ley Soares [CREF 001.228-G/RN], 
o departamento de orientação 
e fiscalização também auxiliou 
nas dúvidas sobre os protocolos 
de biossegurança exigidos pelas 
autoridades de saúde. “O ano de 
2020 registrou um número eleva-
do de fiscalizações realizadas pelo 
departamento de orientação e fis-
calização do CREF. Foi um ano de 
trabalho e muito empenho, apesar 
dos quase quatro meses sem ação 
presencial”.
O CREF15/PI visitou 109 municí-
pios, 398 estabelecimentos, fe-
chando e multando 72 deles. Além 
disso, 49 escolas foram fiscalizadas, 
além das 42 fiscalizações virtuais. 
No total, 77 pessoas foram flagra-
das no exercício ilegal da profis-
são e 27 denúncias foram enca-
minhadas ao Ministério Público. 
O CREF15/PI ainda contou com a 
contribuição do PROCON/MP em 
31 fiscalizações.
Em Minas Gerais, o CREF6/MG vi-
sitou 76 cidades. Durante as ações 
de fiscalização, encontrou 415 pes-
soas exercendo a profissão de for-
ma ilegal, além de 530 estabeleci-
mentos sem registro.
O CREF19/AL também passou a in-
tensificar as ações de fiscalização 
nas redes sociais, normatizando, 
por meio de Resoluções e Portarias 
a fiscalização on-line. Em 2020, fo-
ram fiscalizadas 332 pessoas em re-
des sociais e 472 presencialmente. 
Também foram visitadas 187 em-
presas registradas e 110 sem regis-
tro, além de 13 outras instituições. 
No total, foram 1.213 ações de fis-
calização no ano.
Em São Paulo, o CREF4/SP criou 
um perfil para fiscalização no Ins-
tagram e iniciou sua atuação onli-
ne. No último ano, foram recebidas 

262 notificações, sendo 174 destas 
por exercício ilegal da profissão. 
O número de profissionais fiscali-
zados em ambiente online foi de 
4.726, sendo 2.483 profissionais 
contatados via telefone (até no-
vembro), que não se identificavam 
por meio de seu número de regis-
tro profissional para orientações e 
2.243 profissionais que não aten-
deram aos telefonemas e foram 
orientados via e-mail.
No Mato Grosso do Sul, o CREF11/
MS realizou um total de 1.358 fisca-
lizações, entre proativas e reativas. 
No total, foram fiscalizados 3.724 
profissionais e 129 estagiários. Fo-
ram encontradas 28 pessoas físi-
cas e 178 estabelecimentos sem 
registro. As denúncias recebidas e 
analisadas somaram 78. Além dis-
so, foram emitidos 1.358 termos de 
visita e 546 autos de infração.
Mais para o Sul, no Paraná, o CREF9/
PR realizou 1.635 visitas, emitindo 
279 notificações de pessoa física e 
420 de jurídica, além das 72 reali-
zadas em ambiente online. No to-
tal, foram recebidas 598 denúncias, 
das quais 143 foram online. Foram 
encaminhados ao Ministério Públi-
co 146 processos.
O CREF5/CE realizou 1543 fiscaliza-
ções em 91 cidades do Ceará. Pre-
sencialmente, foram encontrados 
286 leigos exercendo ilegal da pro-
fissão, além de 249 profissionais 
irregulares, atuando fora de sua 
categoria de habilitação. Das 161 
denúncias atendidas, 117 ocorre-
ram na região metropolitana de 
Fortaleza e 44 no interior. Já no 
ambiente online, foram recebidas 
146 denúncias, flagrados 45 casos 
de exercício ilegal e 31 notícias-
-crime protocoladas. Além disso, 
foram encontradas 31 academias 
descumprindo decreto.
Em 25 municípios maranhenses, o 
CREF21/MA visitou 616 pessoas ju-
rídicas, fiscalizando 679 profissio-
nais e encontrando 130 leigos no 
exercício ilegal da profissão, que 
foram autuados. Foram emitidos 
211 autos de infração e 405 termos 
de visita. Das 119 denúncias rece-
bidas, 81 foram averiguadas.
Nos estados do Pará e Amapá, o 
CREF18/PA-AP encontrou 47 pes-
soas jurídicas sem registro, e 36 

sem responsável técnico, além de 
37 permitindo a atuação de pes-
soas sem registro. Foram oficializa-
dos 38 casos de exercício ilegal da 
profissão e 6 de profissionais exer-
cendo atividade fora de sua habi-
litação.
O CREF13/BA realizou 1.033 visitas 
a locais que desenvolvem ativida-
des esportivas, em 97 municípios 
diferentes. Foram enviadas 20 noti-
ficações por meio das redes sociais 
e 184 pessoas foram flagradas no 
exercício ilegal da profissão. No to-
tal, oito academias foram interdita-
das por decisão judicial.
Os CREFs fiscalizam, regularmente, 
as pessoas físicas e jurídicas. Fazem 
parcerias com outros órgãos, notifi-
cam e interditam academias. Tudo 
para garantir que os serviços em 
atividade física sejam prestados 
exclusivamente por Profissionais 
de Educação Física devidamente 
habilitados. No entanto, sua ajuda 
é fundamental. Por isso, não deixe 
de realizar denúncias, caso tenha 
conhecimento de irregularidades 
na sua região.  Acesse: www.confef.
org.br/confef/crefs/ e registre sua 
denúncia diretamente ao CREF do 
seu estado. 
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