/cref20se

/cref20se

@cref20

@cref20

Somos Essenciais Sim!

www.cref20.org.br

REF20/SE
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 20ª REGIÃO SERGIPE

Outubro - 2021 / Ano 4 - Edição 21

Fiscais do CREF20/SE fiscalizaram Campeonato Brasileiro de Ginástica e os 37 º jogos da primavera de Sergipe

Cinco academias interditadas e três pessoas
flagradas por exercício ilegal em outubro

CREF20/SE

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

O

utubro
começamos
apoiando uma causa
nobre, a prevenção ao
câncer de mama. Importante para as mulheres que se
cuidem sempre e possam previnir .
Queria aqui também parabenizar
aos profissionais de educação física de Sergipe, Roberto Jerômino e
Marzo Grigoletto pelo importante
feito, serem reconhecidos como
dois dos 26 pesquisadores mais
influentes da América Latina. Destacando que nossa área também
pode ser campo de pesquisa, basta se compromometer e dedicar.
Quero aqui destacar que o CREF20/
SE recebeu o selo do programa
Nacional de Prevenção à Corrupção. Que só comprova a transparência e responsabilidade o qual
trabalhamos frente ao Conselho.

E quero aqui destacar o brilhante
trabalho do setor de fiscalização
que continua realizando um trabalho excelente, coibindo e autuando aqueles que insistem a agir
de forma irregular, indo de encontro o que determina a Lei. E faço
uma alerta para as pessoas que
ao observarem alguém agindo de
forma irregular denuncie ao conselho através do site do CREF20.
Um grande abraço em todos!
Somos essenciais sim!

Clique na capa do

boletim e leia a
última edição do
boletim cref20/se
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Dois profissionais de Educação Física foram
reconhecidos como pesquisadores mais influentes da América Latina

A

Universidade Federal de Sergipe, UFS,
teve 26 pesquisadores
reconhecidos pela AD Scientific Index
2021, ranking que apresenta os

cientistas masi influentes da
América Latina. E dois são profissioansi de Educação Física.
O conselheiro do Conselho Federal de Educação Física , CONFEF,
e ex conselheiro do CREF20, Dr.

Roberto Jerônimo e o professor
Dr. Marzo Grigoretto, da UFS.
O Conselho Regional de Educação Física da 20 Região Sergipe - CREF20/SE, parabeniza
esses brilhantes profissionais.

CREF20 recebe selo de programa nacional
de prevenção à corrupção
Programa
O PNPC é uma proposta inovadora adotada pela Estratégia de
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), com
coordenação e execução da Rede
de Controle nos Estados, patrocinada pela Controladoria-Geral
da União (CGU) e pelo Tribunal
de Contas da União (TCU). Conta com o apoio da Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), do Controle Nacional dos Presidentes
dos Tribunais de Contas (CNPTC), da Associação Brasileira dos
Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), do Conselho
Nacional de Controle Interno
(Conaci) e da Confederação Na-

cional dos Municípios (CNM).
O programa é voltado a todos os
gestores das organizações públicas (das três esferas de governo
e dos três poderes em todos os estados da federação) e tem o objetivo de reduzir os niveis de fraude
e corrupção no Brasil a patamares
similares de países desenvolvidos.
Por meio de uma plataforma de
autosserviço on-line contínua,
o gestor terá a oportunidade de
avaliar sua instituição, descobrindo previamente os pontos
mais vulneráveis e suscetíveis a
falhas. A partir desse diagnóstico, ele terá acesso a um plano de
ação específico que apresentará
sugestões e propostas adequadas
às necessidades da sua entidade.
O programa oferece ainda orien-

tações, treinamentos e modelos,
além de dispor de parcerias com
órgãos e entidades públicas e privadas para implantação dos mecanismos de controle à corrupção.
Saiba mais aqui

A boa orientação faz a diferença
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CREF20 FISCALIZOU CAMPEONATO BRASILEIRO
DE GINÁSTICA EM ARACAJU
68 pessoas foram consultadas e nenhuma irregularidade foi flagrada

A

racaju se transformou na capital
brasileira de ginástica, que teve início no
mês de agosto e se estendeu
até o início de outubro. A
cidade foi palco, na sequência, dos Campeonatos Brasileiros de Ginástica Rítmica, Ginástica Aeróbica,
Ginástica Artística e Ginástica de Trampolim. Os fiscais do Conselho Regional
de Educação Física da 20ª
Região Sergipe, CREF20,
se fizeram presente em todos eles, para garantir que
todos os profissionais envolvidos nos eventos fossem profissionais de educação física, de acordo
com o que determina a lei,
fiscalizando um total de
68 pessoas, sem nenhuma
irregularidade
flagrada.

Segundo Caroline Martins,
agente de orientação e fiscalização do CREF20, em toda
e qualquer competição esportiva os técnicos de equipes devem possuir o registro no Conselho Regional
de Educação Física. A falta
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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.” Explicou a agente.
Num total foram 45 pessoas fiscalizadas no Campeonato de Ginástica Rítmica, 11 no de Ginástica
Aeróbica, 16 no de Ginás-

tica Artística, e seis no de
Ginástica de Trampolim.
Como essa exigência do
profissional
registrado
para participar dos jogos
já é uma realidade que vem
sendo exigida a mais de
dez anos, os organizadores e profissionais estão se
conscientizando cada vez
mais sobre essa importância. “Creio que devido ao
tempo que se vem divulgando a obrigatoriedade do
profissional ser registrado
no Conselho para ser apto
para participar, por isso já
não se ver mais pessoas sem
formação participando desses tipos de eventos”, destacou Sandra Rose, agente de
orientação e fiscalização.

www.cref20.org.br

CREF20 fiscaliza 37º Jogos da Primavera de
Sergipe

O

Os jogos ocorreram entre os meses de setembro e outubro

Conselho Regional de
Educação Física da
20ª Região Sergipe,
CREF20/SE, através do setor
de orientação e fiscalização,
DEOFIS, fiscalizaram a edição
37º Jogos da Primavera, evento que aconteceu entre os dias
17 de setembro e 8 de outubro, no qual 82 pessoas foram
fiscalizadas em todas as modalidades esportivas que estavam em disputa, com nenhuma irregularidade flagrada.
Os jogos reuniram alunos das
escolas públicas e particulares de todo o Estado de Ser-

gipe, entre alunos com idades entre 11 e 17 anos, e foi
promovida pelo Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação,
do Esporte e da Cultura (Seduc), Superintendência Especial de Esportes (Supee).
Num total foram fiscalizadas 82
pessoas, divididas por modalidades; 38 futsal, seis vôlei, quatro badminton, três basquete,
14 atletismo, quatro ginástica
artística, cinco handebol e oito
natação, todos os profissionais
fiscalizados estavam regulares.
Segundo Sandra Rose, agen-

te de orientação e fiscalização do CREF20, o objetivo da
lei é garantir que as crianças,
adolescentes, jovens, adultos
e todos os praticantes de esportes, nos seus vários níveis e
modalidades, sejam atendidos
por profissionais de Educação Física habilitados e registrados no Conselho, permitindo maior segurança para a
saúde física e psicológica dos
praticantes. “A falta do registro profissional caracteriza
exercício ilegal da profissão,
constituindo
contravenção
penal.” Explicou Sandra Rose.

A boa orientação faz a diferença
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Duas academias interditadas em ação
conjunta do CREF20, Vigilância Sanitária
e Polícia Militar em Itabaianinha

C

onselho
Regional
de Educação Física
da 20ª Região Sergipe, CREF20/SE,
através do setor de orientação
e fiscalização, DEOFIS, realizou ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal
e Polícia Militar na cidade de
Itabaianinha, nesta quarta-feira, 27, com intuito de coibir o
exercício ilegal da profissão,
assim como, o funcionamento de estabelecimentos irregulares, o qual resultou em
dez visitas e flagrante de uma
fraude em estágio além de
duas academias interditadas.
Diego Vidal, supervisor de
orientação e fiscalização, destacou que a ação foi planejada após denúncias recebidas
e que também faz parte do
planejamento da fiscalização
as visitas diárias em todas as
cidades do Estado. “Após verificar algumas denúncias feitas e seguindo o planejamento
da fiscalização, foi constatado
irregularidades em duas academias, que estavam sem responsável técnico e também
sem registro no momento da
visita, além do flagrante de
uma fraude em estágio.” Informou o supervisor de orientação e fiscalização do CREF20.
De acordo com a agente de
orientação e fiscalização o
proprietário de uma das duas
academias se recusou a fechar
o estabelecimento, após ser
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notificado de estar em desacordo com o que estabelece a
lei sobre pessoa jurídica. “Em
uma das academias interditadas, a qual foi constatado a
falta de registro e sem responsável técnico, foi preciso solicitar apoio da Polícia Militar
para cumprir à interdição, pois
o dono se recusava a fechar.”
Informou Caroline Martins.
Segundo a agente Sandra Rose,
é preciso mantar o certificado
de regularidade de pessoa jurídica e a relação do quadro técnico atualizados e expostos em
local visível ao público. Além
de manter em sua empresa somente profissionais de Educação Física registrados e em dia
com o CREF. “A fiscalização e
orientação do exercício profissional é considerada uma importante missão do CREF20
para a valorização do profissional de Educação Física perante a sociedade, garantindo
os benefícios à saúde pública
e cumprimento da legislação

profissional.” Destacou Sandra
Rose.Para denunciar qualquer
situação de irregularidade, é só
acessar o site www.cref20.org.
br/denuncia e preencher o formulário que será encaminhado
ao Departamento de Orientação e Fiscalização do CREF20/
SE. É importante relatar com
detalhes todas as informações
sobre o denunciado. O seu
contato é mantido em sigilo.

www.cref20.org.br

Cinco academias interditadas e três pessoas
flagradas por exercício ilegal da profissão em
outubro

O

Conselho Regional de
Educação Física da 20ª
Região Sergipe, CREF20/SE,
através do seu setor de orientação e fiscalização, DEOFIS, na
sua missão diária de orientar
e fiscalizar, prezando para que
apenas profissionais formados
e registrados no Conselho estejam atuando além de estabelecimentos que respeitem o
que determina a lei para um
ambiente seguro e limpo, nesse mês de outubro realizaram
209 visitas dos quais resultou
em cinco academias interditadas e três pessoas flagradas por
exercício ilegal da profissão.
As cidades visitas foram, Ilha
das Flores, Brejo Grande,
Poço Verde, Simão Dias, Lagarto, Itabaianinha, Tomar
do Geru, Cristinápolis, Areia
Branca, São Cristóvão, Laranjeiras, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Porto da Folha e Aracaju.
De acordo com o supervisor
de orientação e fiscalização,
Diego Vidal, as academias
que foram interditadas, foram
aquelas que já foram feitas visitas anteriormente e dado o
prazo para se regularizar e não
o fizeram. “Foram interditadas
uma academia em Ilha das Flores, duas em Itabaianinha, uma
em Brejo Grande e outra em
Simão Dias,” informou Diego.
Dos 209 estabelecimentos visitados, 102 estavam regulares, cinco foram interditados,
e os demais apresentaram al-

guma irregularidade, desde
anuidade em atraso, falta do
alvará, registro, os quais foi
dado o prazo para se regularizarem. 175 profissionais fiscalizados, três foram flagrados
por exercício ilegal, quatro
por desvio de provisão/atuação, e 156 estavam regulares.
Também foram consultados
43 estagiários, dos quais 25
estavam irregulares, sendo
a maioria falta do contrato.
Segundo o supervisor, as academias que são interditadas
precisam providenciar a documentação para se regularizar, para só assim reabrir, caso
reabra sem a documentação
solicitada o dono irá responder criminalmente. “Constatado a reabertura ilegal do

estabelecimento interditado,
sem regularizar as pendências
que motivaram as interdições,
o dono do estabelecimento
será encaminhado para delegacia de polícia do município
e irá responder pelo crime de
inutilização de sinal, descrito
no artigo 336 do Código Penal.” Ressaltou Diego Vidal.
Art. 336 do código penal diz
que, rasgar ou, de qualquer
forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público;
violar ou inutilizar selo ou
sinal empregado, por determinação legal ou por ordem
de funcionário público, para
identificar ou cerrar qualquer
objeto: Pena de detenção, de
um mês a um ano, ou multa.

A boa orientação faz a diferença
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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

RENOVAÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL
Sua cédula de identificação profissional tem
um prazo de validade
de 2 ou 5 anos. E para
renovar é muito simples.
Basta ligar para o
CREF20, através do número 079 3214-6184
e agendar um atendimento, consultar os
documentos necessários e comparecer no
dia agendado na sede
do Conselho.
VANTAGENS DE ESTÁ
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COM A CIP EM DIAS
- Pode ser usada como
documento de idenfiticação.
- Obriagatório para
participação em eventos e jogos.
- Evita multas da fiscalização.
- Participação em concursos públicos e processos seletivos.
- Participação em cursos oferecidos pelo
Conselho.
- A troca é gratuita.

- O prazo para confecção é de 20 dias úteis.
Observação:
Caso tenha
perdido
a
CIP
antiga, levar
cópia do
Boletim de
Ocorrência
(BO).

www.cref20.org.br

SAIU NA MÍDIA

CLIQUE NAS IMAGENS PARA
ASSISTIR OS VÍDEOS

V Í DE O S

Campanha renovação cédula de identidade profissional

Atualização Cadastral

Diferença entre:
Conselho;
Sindicato;
Associação.

A boa orientação faz a diferença
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