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Fiscais do Conselho Regional de Edu-
cação Física 20ª Região Sergipe, 
CREF20/SE, empenhados em assegu-
rar a legalidade da intervenção pro-
fissional em Educação Física, iden-

tificando e apurando desobediências às normas 
estabelecidas pela legislação que regulamenta a 
atividade profissional intensificou, desde a última 
sexta-feira, 15, até essa terça-feira, 19, as visitas em 
academias e espaços que são usados para prática 
de atividades físicas, buscando dar prioridade as 
denúncias que foram recebidas pelo Conselho.

No total foram realizadas visitas em oito mu-
nicípios sergipanos, são eles; Divina Pasto-
ra, Carira, Malhador, Riachuelo, Boquim, 
Indiaroba, Santa Luzia do Itanhy e Lagarto.
Foram flagradas cinco pessoas por exercí-
cio ilegal, três academias sem registro, três 
estágios irregulares, dois em desvio de fun-
ção, e quarto academias sem supervisão.
Diego Vidal, supervisor de orientação e fiscaliza-
ção, destaca a importância das denúncias para o 
trabalho dos fiscais do CREF20/SE e que as de-
núncias precisam conter o máximo possível de 
informações. “Quando a denúncia chega bem de-
talhada, com dia da semana, horário o qual ocorre 
a irregularidade, imagens, contribui bastante para 
nosso trabalho e êxito no flagrante. Deixando claro 
que mesmo solicitando a identificação para efetuar 
a denúncia, a identidade de quem faz a denúncia 
é mantido em sigilo, apenas os fiscais têm acesso 
as informações passadas,” ressaltou Diego Vidal.
O supervisor também destaca que nessas ações fo-
ram recebidas denúncias pelas redes sociais, além 
das pessoas que infligem o Decreto lei 3688/41 
artigo nº 47, o qual faz referência sobre exer-

cer profissão ou atividade econômica ou anun-
ciar que a exerce, sem preencher as condições 
a que por lei está subordinado o seu exercício.
“Hoje é comum ver pessoas, personalidades, figu-
ras públicas, que não são formadas, que tem a vi-
vência de academia, malhão a bastante tempo, co-
meçaram a passarem exercícios, em redes sociais, 
para seus seguidores, colocando em risco a saúde 
dessas pessoas que acabam seguindo suas orienta-
ções. Eles também estão cometendo irregularida-
des e podem ser autuados por isso,” destacou Diego.
Preservar os interesses da coletividade pela 
oferta à sociedade de um serviço de qualidade 
orientado por profissionais habilitados e quali-
ficados. A fiscalização do exercício profissional é 
uma ação desenvolvida pelos Conselhos Regio-
nais das profissões regulamentadas, com vistas 
a assegurar a oferta de produtos e serviços pro-

duzidos pelos profissionais habilitados e regis-
trados nos respectivos Conselhos Profissionais 
com segurança e qualidade para a população.

Contestação de Auto de Infração
No site do CREF20/SE, os profissionais e donos 
de academias que foram autuados podem fazer o 
download dos formulários de Contestação de Auto 
de Infração. Os formulários devem ser preenchi-
dos com letra legível e enviados para o CREF20/
SE junto com os anexos: cópia da notificação, 
procedimentos (caso já existam), e documentos 
comprobatórios das justificativas apresentadas na 
contestação, num prazo de 15 dias da autuação.
Contestações cuja documentação esteja incomple-
ta ou que não apresentem justificativa ou defesa 
que conteste a notificação efetuada pelo Agente 
de Orientação e Fiscalização, não serão aceitas.

Fiscais do CREF20/SE intensificam visitas no 
interior do Estado 
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Novas modalidades proporcionam para às academias 
uma forma de evoluírem.
Somente na última década diversas modalidades 
foram surgindo nas academias e contribuíram para 
despertar ainda mais o interesse das pessoas pela área 

fitness.
Assim, independente do seu público, os locais dedicados para mus-
culação tiveram que se adaptarem para acompanhar essas mudanças 
e diversidades de modalidades. 
Destaco a importância desta extensão 
de ofertas de serviços nas academias, 
mas alertamos para a necessidade de se-
rem acompanhadas de uma melhor qua-
lificação, tanto nos serviços, quanto os 
profissionais atualizados e preparados.
Se a gente comparar o atual momento com 20 anos atrás da nos-
sa profissão, a primeira coisa que mudou foi valorização da nossa 
profissão, o reconhecimento da sociedade, os benefícios que a lei 
9696/98 trouxe, ou seja, bastantes benefícios para atividade física. 
Acompanhando essa evolução, veio também mais responsabilidades 
para os profissionais, e as academias deixaram de ser um lugar exclu-
sivo de aulas para resultados estéticos, para serem locais de busca de 

uma melhor qualidade de vida.
As academias não são obrigadas a se reinventar, mas precisam apren-
der a crescer com qualidade e responsabilidade, para conquistar o 
mercado que hoje atende apenas de 4 a 8% da população.
Também vale destacar as ações do setor de orientação e fiscalização 
do CREF20/SE, que somente nesse mês de junho visitou 17 municí-
pios sergipanos, seja em diligência para cobrir denúncias, que são 
enviadas ao Conselho, ou por visitas diárias. Sempre buscando punir 
quem insiste em atuar irregularmente. No total foram flagrados 10 

pessoas por exercício ilegal da pro-
fissão.
As atualizações contínuas dos pro-
fissionais deve ser sempre. O mer-
cado está exigindo e não tem como 
abrir mão disso. Destaco a impor-

tância das denúncias para uma fiscalização mais eficiente, onde qual-
quer pessoa pode entrar no site, baixar o aplicativo do CREF20/SE e 
realizar a denúncia. Onde seu nome será mantido em sigilo, apenas 
os fiscais têm acesso.
 Boa leitura desse Boletim CREF20/SE número 05, junho, e fique por 
dentro de tudo que aconteceu no mês do São João, São Pedro e esse 
ano de copa do mundo de futebol, no seu Conselho.

“As atualizações contínuas dos profis-
sionais deve ser sempre. O mercado está 

exigindo e não tem como abrir mão 
disso”
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Fiscais do CREF20/SE visitam 17 municípios 
sergipanos no mês de junho 

O Conselho Regional de Educação Fí-
sica 20º Região Sergipe CREF20/SE, 
através do seu departamento de fis-
calização e orientação, vem atuando 

para garantir e assegurar o desenvolvimento do 
trabalho em defesa da saúde e da Educação Físi-
ca dos sergipanos, contribuindo assim para uma 
melhoria na qualidade de vida, através das fis-
calizações do exercício profissional, assim como, 
os estabelecimentos que oferecem espaços para a 
prática de atividades físicas. Nesse mês de junho 
foram realizadas 168 visitas, em 17 municípios, e 
foram flagradas dez pessoas por exercício ilegal.
Os municípios visitados foram; Canindé do São 
Francisco, Monte Alegre, Nossa Senhora da Gló-
ria, Poço Redondo, Carira, Malhador, Frei Paulo, 
Divida Pastora, Lagarto, Indiaroba, Santa Lu-
zia, Poço Verde, Simão Dias, Boquim, Salgado, 
Nossa Senhora do Socorro e a capital, Aracaju.
Segundo Diego Vidal, supervisor de orienta-
ção e fiscalização do CREF20/SE, nesse mês 
de junho foi dada uma maior intensificada no 
interior, sempre priorizando as denúncias que 
são enviadas ao Conselho. “Somente nesse em 
junho foram recebidas 101 denúncias via site 
ou aplicativo do CREF20/SE, dessas foram dili-

genciadas 91. As denúncias contribuem bastante 
para o êxito das visitas. Os flagrantes foram re-
alizados, e multas aplicadas. Quem foi autuado 
tem o prazo de 15 dias para protocolarem suas 
defesas, em seguida, caso seja indeferida a de-
fesa, será dado encaminhamento ao processo 
para os órgãos competentes,” informou Diego.
Por meio desta tarefa de fiscalização, o CREF20/
SE tem a intenção de garantir que somente pro-
fissionais e estabelecimento, habilitados e de-
vidamente registrados no Conselho, possam 
atuar de maneira legal, oferecendo a socieda-
de um serviço de qualidade e com segurança. 
Nos 17 municípios visitados no mês de junho, 
foram 168 estabelecimentos, 152 pessoas consul-
tadas, sendo 10 flagradas 
em exercício ilegal da 
profissão, 20 irregulares, 
além de 29 estagiários 
verificados, nos quais 
13 estavam irregulares.
“O setor de fiscaliza-
ção segue seu trabalho 
diário tanto na capital, 
como no interior. Para 
denunciar irregulari-

dades em academias e/ou com profissionais de 
educação física, que insistem em atuar de forma 
irregular, colocando a saúde e integridade físi-
ca das pessoas em risco. Qualquer pessoa pode 
acessar o site ou baixar o aplicativo e realizadas 
a denúncia, e quanto mais informações for forne-
cida, mais eficaz será o trabalho de fiscalização” 
destacou Caroline Martins, fiscal do CREF20/SE. 
A fiscal ainda esclarece que os proprietários dos 
estabelecimentos flagrados com alguma irre-
gularidade, ou não esteja com o registro em dia 
com o CREF20/SE, poderão regularizar sua situ-
ação junto ao conselho. Mesmo os que já foram 
notificados junto a Justiça Federal poderão a 
qualquer momento solucionar suas pendências.

CREF20/SE parabeniza SESI/SE pelos seus 70 anos

O Conselho Regional de Educação Física 
20ª Região Sergipe, CREF20/SE, reco-
nhecendo a importância e qualidade 
dos serviços prestados pelo Serviço 

Social da Indústria (SESI), Sergipe, que completou 
em maio 70 anos de história e participação no de-
senvolvimento da indústria sergipana, parabeniza 
essa tão importante instituição.
No currículo, o SESI, possui diversas ações nas 
áreas de saúde, educação, bem-estar, responsabi-
lidade social, segurança e qualidade de vida. Com 
uma ampla atuação no ambiente industrial é uma 
instituição que beneficia não apenas o trabalhador 
da indústria, como também os seus dependentes e a 
população de maneira mais ampla.
“Nesses 70 anos de história, em Sergipe, o pano-
rama não poderia ser diferente. As ações do SESI 
influenciam diretamente na vida dos sergipanos. 
Seja nas áreas de saúde, segurança e bem-estar, o 
SESI segue atuando em Sergipe para influenciar no 
progresso da indústria local e a formação de novos 
profissionais qualificados para vários segmentos,” 
destacou Gilson Dória, presidente do CREF20/SE.
O Sesi atua na educação básica e continuada bus-
cando preparar as pessoas para a vida em socieda-
de e para o mundo do trabalho. A área engloba a 
educação infantil, de jovens adultos e Ensino Mé-
dio, além da educação continuada como idiomas e 
informática, educação para o mundo do trabalho e 
infanto-juvenil (no contraturno da escola). O Sesi 
também trabalha com programas de Promoção da 

Leitura, por meio de bibliotecas, Indústria do Co-
nhecimento (espaços multimeios em parceria com 
prefeituras), Sesi Imaginação (displays de livros nas 
indústrias) e o Centro Cultural Sesi.
Em Sergipe o SESI tem desempenhado um papel 
importante desde a sua fundação, em 15 de maio de 
1948. No ambiente industrial a instituição está pre-
sente por meio das ações e alguns programas: Cozi-
nha Brasil, que leva orientações às empresas quanto 
ao melhor aproveitamento integral dos alimentos 
e incentiva a melhoria dos hábitos alimentares dos 
trabalhadores; Educação de Jovens e Adultos (EJA) é 
um programa que oferece ensino de qualidade para 
trabalhadores e dependentes da indústria que ainda 
não concluíram o ensino fundamental e médio na 
idade apropriada; ações de Saúde e Segurança do 
Trabalho com palestras em canteiros de obras e nas 
indústrias sergipanas levando informações quanto 
à prevenção de acidentes no trabalho, às Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs), o alcoolismo 
e a doenças como diabetes e hipertensão; na área 
de Responsabilidade Social, que traz além de outras 
ações a maior delas, a Ação Global – um dia cheio 
de solidariedade fruto de uma grande parceria com 
diversas empresas.
História
Criado em 1° de julho de 1946, no Brasil, o SESI 
atua nos 26 estados e no Distrito Federal. Ao lon-
go de todos esses anos, tem se dedicado a atender 
as demandas da indústria através de ações que au-
mentam a produtividade e a competitividade com 

a atenção voltada para o trabalhador. A partir de 
1948, com o surgimento da Federação das Indús-
trias do Estado de Sergipe (FIES) instalou-se o De-
partamento Regional do SESI no estado, ampliando 
assim, a qualidade da indústria local.
O SESI fica sempre de olho na educação, saúde e 
segurança no trabalho e promoção da saúde na in-
dústria, por isso, promove ações voltadas para os 
temas: alimentação saudável, esporte e lazer e cons-
cientização quanto à redução de risco de acidentes e 
prevenção de doenças. Tudo isso, faz ampliar a cada 
dia os resultados positivos. Essa é uma das vertentes 
que a instituição trabalha para aumentar a qualida-
de de vida dos trabalhadores e somar pontos para a 
competitividade.
E quando o assunto é educação o SESI Sergipe é 
destaque. Em sintonia com a realidade e as neces-
sidades da indústria nacional, a rede de escolas 
preparam os jovens para o ambiente profissional e 
reforçam sua formação básica e continuada, a par-
tir de modernas tecnologias educacionais, com seis 
unidades de ensino para a oferta de educação in-
fantil, educação fundamental, ensino médio regular, 
ensino médio articulado com curso técnico ofere-
cido pelo SENAI (Programa EBEP) e educação de 
jovens e adultos (EJA).
Por tudo isso, o SESI Sergipe é referência há 70 anos, 
trabalhando árduo com competência e dedicação 
para contribuir com o bem-estar do trabalhador 
industrial.

Fonte: Com informações do www.se.sesi.org.br

A ação resultou no flagrante de dez pessoas por exercício ilegal da profissão
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Orientações para Testes de Aptidão Física – 
TAF

O Conselho Regional de Educação Física 
20ª Região Sergipe, CREF20/SE, bus-
cando sempre desempenhar seu papel 
como autarquia pública, orientando 

e fiscalizando o exercício ilegal ou irregularidades 
na prática de atividades físicas, traz algumas dicas 
de preparação, indicadas pelo profissional de Edu-
cação José Rodrigues, Cref nº 000393-G/SE , para 
aquelas pessoas que irão prestar algum concurso 
público na área policial, os quais possuem, em uma 
de suas etapas, o Teste de Aptidão Física – TAF, tão 
importante quanto a prova escrita, e também de ca-
ráter eliminatório.
Os testes de aptidão física – TAF formam uma das 
etapas de avaliação de todos os concursos públicos 
ligados à área de segurança pública e aquelas que 
exigem ou justificam a condição física dos servido-
res para o desempenho de suas atribuições.
Muitas vezes essa etapa é deixada de lado na pre-
paração do candidato e a realização do TAF vira 
um “sacrifício” ou até mesmo um grande e perigoso 
problema para a aprovação.
José Rodrigues é funcionário Público Estadual, atu-
almente no cargo de coordenador da Escola de Es-
porte Professor Kardec, localizado no bairro Santa 
Maria, em Aracaju. Trabalhou durante cinco anos 
ministrando aulas de natação, hidroginástica, trei-
namento de vôlei, seis meses no antigo hotel da Ilha 
com recreação, preparador físico em escolinha de 
futebol, fiscal de teste físico no último TAF da Polí-
cia Militar do Estado de Sergipe, personal há mais 
de 10 anos, e a 22 anos como professor de muscu-
lação. Atualmente trabalha com turmas de concur-
seiros na preparação para TAF da PM, Corpo de 
Bombeiros e Polícia Federal.
A primeira dica que o profissional José Rodrigues 
pontua é que antes de qualquer trabalho de prepa-
ração física, é preciso fazer uma avaliação médica 
(cardiologista) para saber a situação clínica. “Após 
consulta com especialista, e os resultados dos exa-
mes, caso esteja apto, procurar um profissional de 
Educação Física, devidamente registrado, que irá 
orientar sua preparação física de forma adequada 
e que venha trazer resultados positivos e a aprova-
ção,” ressaltou José.

O profissional também lista outras dicas que po-
dem ajudar na hora da preparação para o Teste de 
Aptidão Física, tais como:

– Buscar um profissional da área nutricional espe-
cialista em Nutrição Desportiva, pois, uma alimen-
tação adequada as necessidades de cada candidato.
– Conheça os testes previamente pelo edital.
– Não espere ser aprovado na prova escrita para só 
depois começar a se preparar para os testes físicos, 
quando antes melhor. Um período ideal para um 
treinamento físico são seis meses e no mínimo três.
– Procure adquirir equipamentos adequados para 
cada tipo de provas. Treine sempre com eles, para 
no dia da prova não estranhar e causar algum des-
conforto e acabar prejudicando o desempenho.
– Treine de acordo com o que o edital está exigindo 
para provas físicas, lembrando que as bancas são 
bastantes rígidas com esses testes.
– Procurar um parceiro que tenha o mesmo objeti-
vo ajuda na motivação.
– Ter um tempo ideal de descanso para recuperação 

do corpo.
– Um profissional de Educação Física é importan-
te para orientar a forma adequada, a carga ideal, e 
para evitar excessos de treinamentos antes das pro-
vas, que aumenta os riscos de lesões.
– Evite bebidas alcóolicas e durma muito bem nos 
dias que antecedem a prova.
– Lembra-se, que o teste é físico e psicológico. Cal-
ma e concentração são essenciais.
“Como compreender tudo isso? A resposta é sim-
ples e objetiva, você precisa contar com a orientação 
de um profissional de Educação Física. Treinar para 
um teste tão especifico sem a orientação de um pro-
fissional capacitado, é um passo muito grande para 
o fracasso e por mais que você conheça pessoas que 
treinaram por conta própria, o número de pessoas 
que fracassam, certamente é maior do que os que 
passam no teste,” finalizou José Rodrigues.

CONFRATERNIZAÇÃO DE SÃO JOÃO DO CREF20/SE
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Nota de repúdio contra a medida provisória nº 
841 de 2018

Na última segunda-feira (11), foi 
publicada pela Presidência da 
República a Medida Provisória 
n⁰ 841 de 2018 que dispõe sobre 
o Fundo Nacional de Segurança 

Pública (FNSP) e sobre a destinação do produto da 
arrecadação das loterias. A MP retira recursos da 
Saúde, da Educação, da Cultura e do Esporte redire-
cionando-os para a segurança pública. O CREF20/
SE entende a importância da segurança pública, no 
entanto, vê com preocupação tal medida, pois não 
está sendo levado em conta que a redução da crimi-
nalidade e da violência passa pela melhoria da edu-
cação, da redução da desigualdade, da geração de 
emprego dentre outras tantas políticas com as quais 
o esporte e os PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA só têm a contribuir.
O CREF20/SE em defesa do esporte brasileiro e dos 
Profissionais de Educação Física, manifesta-se con-
trário à Medida Provisória nº 841 de 2018.
Além do praticado por atletas profissionais nas qua-
dras, estádios, piscinas, tatames etc., o Esporte con-
tribui para o desenvolvimento humano e de valores 
como disciplina, trabalho em grupo, determinação, 
concentração, resiliência, ou seja, é responsável pela 
formação de cidadãos e, consequentemente, é fator 
de desenvolvimento humano e social. Lembrando 
que, são os dedicados PROFISSIONAIS DE EDU-
CAÇÃO FÍSICA que trabalham incansavelmente 
na educação física escolar, na formação de atletas 
que representam o país e na manutenção da quali-
dade de vida e saúde da população.
Certamente, a MP nº 841/2018 causará graves im-
pactos na educação, saúde, segurança pública, de-
senvolvimento social e na geração de oportunida-
des para milhões de crianças e jovens. Além disso, 
quando somada à progressiva diminuição de orça-
mento do Ministério do Esporte e ao contingencia-
mento anual, coloca em risco a viabilidade do setor 
esportivo no país e, consequentemente, a atuação 
de PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCA-
ÇÃO FÍSICA E NO ESPORTE.
Nos causa estranheza tal atitude, uma vez que, entre 

tantas pesquisas, o recente relató-
rio de desenvolvimento da ONU e 
os estudos da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) apontam 
evidências empíricas e científicas 
suficientes para afirmar que a 
participação regular em ativida-
de física e esporte gera uma vasta 
gama de benefícios sociais, men-
tais e de saúde. O exercício regu-
lar pode: controlar o aumento de 
peso e, portanto, diminuir a obe-
sidade; diminuir o uso de drogas 
legais e ilegais; reduzir a violência 
nas comunidades e melhorar a 
capacidade produtiva das pessoas.
Lembramos que o Esporte está 
garantido como direito social pela 
Constituição da República Fede-
rativa do Brasil (Artigo 217) e que 
é dever do governo garantir todos 
os direitos de seus cidadãos e não 
impor, o que tal medida publicada 
nos parece fazer.
Penalizar demasiadamente uma área social como 
o Esporte, que já possui baixo orçamento, com a 
retirada de recursos superiores a 500 milhões, não 
nos parece uma solução viável para um governo que 
preza pela garantia de direitos e desenvolvimento 
humano de seus cidadãos.
Entendemos que ações paliativas como essa podem 
ocorrer, mas antes de sua publicação deve ser feita 
uma avaliação de seu impacto, o que certamente 
impediria tal decisão.
A MP nº 841/2018 condena o Esporte do país com 
a retirada do repasse as secretarias de esporte dos 
estados e municípios para a promoção do esporte 
educacional; com o fim dos recursos destinados ao 
Comitê Brasileiro de Clubes, responsável pelo fo-
mento do esporte de base; com o fim dos recursos 
destinados às entidades que promovem o desporto 
escolar e universitário; redução do repasse para os 
Comitês Olímpico e Paralímpico e, principalmen-

te, com o corte de mais de 200 milhões de recursos 
que iriam para o Ministério do Esporte, responsável 
pela política esportiva nacional que inclui progra-
mas sociais que democratizam o acesso à prática 
do esporte educacional, promovendo o desenvolvi-
mento integral de jovens como fator de formação da 
cidadania e melhoria da qualidade de vida.
Vale informar que, os concursos de prognósticos e 
loterias federais e similares são fontes regulares de 
recursos para o esporte no Brasil desde 2001, de 
acordo com o que preconiza a Lei nº 10.264, de 16 
de julho de 2001, a exemplo de vários outros países 
no mundo. Esses recursos são fundamentais não só 
para o desenvolvimento do esporte de rendimen-
to como para o esporte escolar e o orçamento do 
Ministério do Esporte. No entanto, o orçamento do 
Ministério do Esporte, em 2018, foi o menor dos 
últimos 14 anos, ao contrário de declarações do 
governo.

Fonte: Confef

FISCALIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Estágio é um ato educativo escolar su-
pervisionado, desenvolvido no am-
biente de trabalho visando a prepa-
ração para o trabalho de educandos 

que estejam frequentando o ensino regular.
Como ato educativo supervisionado o estagi-
ário deverá ter acompanhamento efetivo do 
professor orientador da instituição de ensino 
e do supervisor da parte concedente do está-
gio
Em situação de estágio curricular obrigatório 
e não obrigatório, as atividades próprias da 
profissão, exercidas em âmbito da Licenciatu-
ra em Educação Física ou do Bacharelado em 
Educação Física, devem ser acompanhadas e 
supervisionadas por Profissional de Educação 

Física da respectiva área de formação.
A jornada de trabalho do estagiário deve ser 
compatível com as atividades escolares e não 
ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) 
horas semanais
O Estagiário dever ater-se ao seu programa 
de estágio. O descumprimento de qualquer 
obrigação contida no termo de compromisso 
caracteriza vínculo de emprego do educando 
com a parte concedente do estágio para todos 
os fins da legislação trabalhista e previdenci-
ária.
A responsabilidade pelo estagiário é da IES, 
da instituição concedente do estágio, do pro-
fessor orientador da instituição de ensino, do 
supervisor da parte concedente do estágio e 

do responsável técnico pela instituição con-
cedente.
A duração do estágio, na mesma instituição 
concedente do estágio, não poderá exceder 2 
(dois) anos, exceto quando se tratar de estagi-
ário portador de deficiência.
A parte concedente do estágio deve manter, 
à disposição da fiscalização, documentos que 
comprovem a condição dos seus estagiários.
Quando da participação em atividades de es-
tágio, os estudantes deverão estar devidamen-
te identificados, garantindo a todos a visuali-
zação da sua condição de estagiário.
Base Legal: Lei Federal nº 11.788/2008; Reso-
lução Nota Técnica CONFEF n° 003/2012 e Re-
soluções CONFEF nº 134/2007 e nº 224/2012.




