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Livro: "Acupuntura nos Esportes"

Agradecemos à Profissional Suzete Coló Rossetto, CREF 063375G/SP, pela doação do livro Acupuntura
nos esportes. Especialista em Fisiologia do Exercício pela Faculdade de Medicina da USP e Acupuntura
pela Sociedade Brasileira de Estudos de Medicina Oriental. No livro a utilização de uma combinação de
pontos de acupuntura sobre pontos específicos que proporcionarão melhor desempenho físico no
rendimento de esportistas ou praticantes de esporte e até mesmo no desempenho do cotidiano.
Parabenizamos pela bela obra. 

Contato: sezete@uol.com.br

Grupos especiais nas academias, uma área ainda pouco explorada

O Profissional Marcos Fernando Misael, CREF 071482G/SP, especialista em Grupos Especiais dá algumas dicas de como
manter as pessoas interessadas na prática de atividades físicas, além da necessidade do Profissional de Educação Física se
aprimorar nos Grupos chamados especiais: hipertensos, cardiopatas, diabéticos, e portadores de algumas síndromes
metabólicas entre outras doenças. Confira você mesmo, leia a reportagem na íntegra e informese um pouco mais. 

Fonte: Revista Fitness Business  nº 41. 
Leia a matéria na íntegra clicando aqui

Lei do Dia do Profissional de Educação Física em IporáGO

Profissionais de Educação Física são reconhecidos em Iporá. O Prefeito de Iporá, José Antônio da
Silva Sobrinho, sancionou a Lei 1372/2009, onde institui o Dia Municipal do Profissional de
Educação Física, a ser comemorado no dia 1º de Setembro. Está Lei só vem reforçar o
crescimento da Profissão e o reconhecimento da sociedade em ser atendida por este
Profissional, que a cada dia está sendo mais solicitado, não só para manter a boa forma, mas
também junto à área da saúde no controle e prevenção de doenças, como: diabetes,
cardiopatias, hipertensão, obesidade, controle de estresse, entre outros. A fim de orientar o ser
humano a ter vida com qualidade.

Acesse a lei em clicando aqui

1º de Setembro está chegando, o CREF2/RS, já esta com sua programação
Confira em www.crefrs.org.br
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Boletim Eletrônico - Nº 28

Comemorações de 1º de Setembro e 10 anos dos CREFs 1 e 2.

Em comemoração aos 10 anos do CREF1/RJES e CREF2/RS e ao Dia do Profissional de Educação Física, os CREFs: 1, 2, 7 e
14 prepararam uma grande programação para os profissionais. Confira no Portal Eletrônico dos seus respectivos CREFs:
http://www.cref1.org.br; http://www.cref2rs.org.br; http://www.cref7.org.br; http://www.cref14.org.br. 

Agradecimentos:

Agradecemos ao Profissional Marco Antonio Santoro Salvador  CREF 011739G/RJ
pela doação do Livro: A Memória da Copa de 70. Narra uma visão da identidade do
futebol, através das lentes românticas de analistas sociais ou pelas pessoas comuns
como fruto de lutas e resistências dos brasileiros. marcosantoro@uol.com.br. E
também, a Profissional Marilane de Cáscia Silva Santos CREF 014548G/MG, pelo
lançamento de seu livro “O Corpo Travestido  um estudo a luz da Ciência da
Motricidade Humana”, que tem o estudo de um grupo de travestis da área urbana da
cidade de Ipatinga, Minas Gerais. marilanesilva@yahoo.com.br.

Mountain Bike: Alguns cuidados para os atletas.

A Profissional Adriana dos Santos Nascimento CREF 034539G/SP, alerta sobre alguns cuidados necessários para quem gosta
de participar de competições de Mountain Bike. Na realidade as dicas servem para todos que praticam esportes e desejam
manter um bom condicionamento físico. 
Fonte: Revista VO2 nº 040 de Janeiro de 2009. 
Leia a matéria na íntegra: clique aqui

Ano da Educação Física Escolar.

No Ano da Educação Física Escolar do CONFEF, buscamos apresentar propostas e documentos sobre o tema. O Profissional e
Especialista Marcos Garcia Neira  CREF 001471G/SP, aborda na Revista Nova Escola o tema. Defende que a principal
função da Educação Física escolar é analisar a diversidade das práticas corporais da sociedade  mesmo as consideradas
mais polêmicas. 
Fonte: Revista Nova Escola  Edição 224 de Agosto de 2009. 
Veja a matéria completa na página do CONFEF: Clique aqui
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Boletim Eletrônico - Nº 29

Profissionais de Educação Física: 
Parabéns pelo seu dia, pelo trabalho ético e por contribuir com a qualidade de vida da sociedade.

Conquista da Profissão.

O Profissional Rubens Guimarães Pinheiro Silva  CREF 006467G/MG, nos enviou um exemplo de obstinação e coragem
para lutar pelo reconhecimento da Profissão de Educação Física. Apresentando justificativas baseando nas Leis (LDB e LEI Nº
17.942  MG), destacou a importância e a necessidade das aulas de Educação Física Escolar nas séries iniciais do ensino
fundamental. Através da intervenção dele e de outros profissionais junto a Secretária Municipal de Educação de Lavras, o
Conselho Municipal de Educação de Lavras aprovou a inserção da Disciplina Educação Física Escolar como componente
curricular obrigatório nas séries iniciais do ensino fundamental em todas as Escolas Municipais de Lavras a partir de janeiro
de 2010, com Profissional habilitado.

Agradecimentos.

Agradecemos a Profissional, Martha Bezerra Vieira – CREF
003669G/MG, pela doação de exemplar do livro: “Uma
Expressão de Corporeidade na Educação Infantil”. A obra nasceu
a partir de sua experiência em quadras de escolas públicas,
privadas, clubes e da reflexão de demais Profissionais de
Educação Física, assim como de alunos.
martha.bezerra@ig.com.br. Agradecemos também, a
Profissional Dalva Marim Beltrami  CREF 002624G/BA, pelo
envio do livro; “A Educação Física na Política Educacional do

Brasil Pós64”. Vem relatar o papel atribuído ao Profissional de Educação Física em suas relações com o Estado e com o
mercado de trabalho na primeira década do Regime Militar, assim como suas perspectivas a partir deste período.
dalva@temperadonotempo.com.br. E aos Profissionais: Jeferson Macedo Vianna – CREF 000116G/MG jvianna@faefid.ufjf.br
e Jefferson da Silva Novaes – CREF 000843G/RJ jsnovaes@terra.com.br, pelo exemplar do Livro: “Personal Training &
Condicionamento Físico em Academia”. O livro aborda assuntos pertinentes à Academia de Ginástica, sobre o controle de
cargas de treinamento, juntamente com dados científicos que assegurem um bom desenvolvimento dos programas.

Fiscalizações.

O Governo de Sergipe e CREF13/BASE, unemse para eliminar a venda de anabolizantes. 
Fonte: Portal emsergipe.com filiado a Globo.com 
Confira todo conteúdo em: Clique aqui 

Em Brusque, 0 CREF3/SC a Vigilância Sanitária Municipal e o Procon uniramse para realizar fiscalização em academias e
clubes esportivos da cidade. 
Fonte: Jornal do CREF3/SC  Ano 10, nº 37, Abril, Maio e Junho 2009. 
Para mais informações clique aqui

Tanto esforço por nada.

Uma matéria interessante, que desmitifica a relação entre atividade física x emagrecimento. Confirma que os benefícios da
atividade física orientada e regular vão além da perda de peso. 
Fonte: Revista Isto É – 29 AGO/2009 – nº 2076. 
Leia a matéria na íntegra: Clique aqui
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Boletim Eletrônico - Nº 30

CREFs lançam selos comemorativos de 10 anos de existência

Aproveitando o aniversário de 10 anos de atividades, o CREF2/RS e o
CREF6/MG lançaram os seus selos comemorativos, que serão utilizados nos
sites e nas peças de divulgação dos Conselhos. Os selos estão disponíveis nos
sites dos CREFs. 
Por todo o Brasil, os CREFs promoveram eventos para comemorar o Dia do
Profissional de Educação Física, celebrado no dia 1º de setembro. 

Confira no site do CREF da sua região. http://www.confef.org.br/extra/crefs/

Um marco para a Educação Física

Os conselhos federais de representação profissional podem, a partir de agora, participar dos
processos de autorização e reconhecimento de cursos de graduação. No dia 28 de agosto, foram
assinados termos de colaboração entre a Secretaria de Educação Superior (Sesu) do Ministério
da Educação e os presidentes dos conselhos federais de Contabilidade, Administração,
Biomedicina, Educação Física, Química, Farmácia, Biologia e de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia. 
Fonte: Portal MEC – 28 de agosto de 2009. 
Clique aqui e confira a matéria na íntegra.

Síndrome de Megaman

Em artigo publicado na Revista VO2, o Profissional de Educação Física Ricardo Arap faz uma reflexão sobre a afirmação do
médico americano Dr. Kenneth Cooper – criador do famoso teste de esforço conhecido como “Teste de Cooper”. Segundo o
profissional, Dr. Cooper, que durante a sua vida participou de maratonas de forma competitiva, não defendia mais as
práticas de atividades intensas. 
Fonte: Revista VO2 – Nº 40 – Edição de Janeiro de 2009. 
Clique aqui e confira a matéria na íntegra.

Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer pelas homenagens recebidas em alusão ao Dia do Profissional de Educação Física. O Profissional
Alexandre José Ferreira (CREF 014429G/PR), foi um dos que nos presenteou com a linda mensagem abaixo: 

Você que correu junto comigo 
Ensinou os movimentos corretos dos exercícios físicos 

Incentivoume a conquistar mais uma abdominal. 
Fezme vencer os meus limites 
Fezme conhecer o meu corpo 

Com você senti mais forte 
E tenho hoje uma mais vida saudável 

Agradeço agora por recordar as brincadeiras de crianças 
Quantos sonhos criaramse nas aulas de Educação Física, 

Como ser jogador de futebol... 
A manchete e a primeira bandeja de basquetebol 

O gosto bom da vitória 
O ensinamento duro e difícil da derrota 

A finta do goleiro de handebol 
As jogadas sinistras de xadrez 

E eu que pensava que roque era Rock n' Roll 
A quadrilha da festa junina “que mico” 

As piadas na aula descontraída 
As duras cobranças nos amistoso escola x escola 
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E o lindo aprendizado de trabalho em equipe 
Ensinoume a ser líder 

Me fez mostrar quem era de verdade 
Na hora dos jogos esportivos as máscaras caem 

Pior que é verdade!!! 
Me senti importante representando minha escola em jogos 

Que lega foram os interséries 
E jogos colegiais inesquecíveis, vou lembrar a minha vida inteira... 

As danças boas muito boas e fique sabendo, 
Foram muito úteis no primeiro encontro. 

Obrigado por ser meu amigo 
Obrigado por tornar a minha vida mais feliz! 

Feliz dia do Profissional e Professor de Educação Física 
Viva o 1° de Setembro! 

Viva o Profissional de Educação Física! 

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Especial: Educação Física Escolar

Neste primeiro Ano da Educação Física Escolar, o CONFEF vem divulgando para os Profissionais, gestores
e diretores, poder público, educadores e sociedade em geral, a importância da Educação Física Escolar
como componente curricular fundamental para a educação.
Para isso, diversas ações de comunicação estão sendo realizadas pelo Conselho, como o especial feito,
exclusivamente, para a Revista Nova Escola Nº 225 (setembro de 2009), da Editora Abril. Com
reportagens informativas e didáticas, procuramos destacar para os leitores da publicação que a Educação
Física Escolar vai bem além da recreação e do esporte: ela é essencial para a formação do aluno em
todos os aspectos.
Clique aqui e confira o especial para Revista Nova Escola na íntegra.

Prática Premiada

“Acreditar no potencial dos alunos”. Esta foi a forma com a qual o Prof. Ademir Testa Junior
(CREF 048313G/SP) revolucionou suas aulas de Educação Física, proporcionando situações para
que os estudantes se vissem como protagonistas, adquirissem novos conhecimentos e se
sentissem motivados a participar das atividades. Foi com essa iniciativa que o Profissional de
Educação Física faturou o Prêmio Victor Civita 2009, na categoria Professor Nota 10.
Criado pela Fundação Victor Civita, em 1998, o prêmio tem por objetivo “identificar, valorizar e
divulgar experiências educativas de qualidade, planejadas e executadas por professores,
diretores e coordenadores pedagógicos em escolas de ensino regular”. E como boas experiências merecem ser
disseminadas, aproveitamos para compartilhar com todos os Profissionais o exemplo do Prof. Ademir Testa Junior.
Aproveitamos para parabenizar também o Prof. Marcelo Luiz de Souza (CREF 005825G/RJ), um dos finalistas do prêmio.
Parabéns Prof. Ademir pela sua grande contribuição à Educação Física Escolar!
Clique aqui e confira a matéria na íntegra.

Fiscalização

O Art. 1º do Estatuto do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) já esclarece: “Tem o Sistema CONFEF/CREFs poder
delegado pela União para normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício das atividades próprias dos Profissionais de
Educação Física e das pessoas jurídicas...”.
Valendose disso, as mídias impressas e eletrônicas vêm divulgando incansavelmente, nos últimos meses, as ações de
fiscalização dos CREFs em suas respectivas regiões. 
Clique aqui e acompanhe a atuação de fiscalização de alguns dos CREFs.

Agradecimentos

O CONFEF agradece aos mestres Suíno, Sabú e Osvaldo (in memoriam) pela doação da belíssima obra “A
História da Capoeira de Goiás Contada por seus Pioneiros”, que muito contribui para o engrandecimento
da capoeira no país. Como está explícito no próprio título, o livro de Elto Pereira de Brito (M. Suíno –
CREF 000509G/GO) conta a história da capoeira de Goiás nas visões detalhistas e reflexivas dos mestres
Sabú (Manoel Pio de Sales – CREF 002346P/GO) e Osvaldo (Oswaldo Rocha de Souza – CREF 001073
P/GO).
Leitura obrigatória para os amantes da prática, os mestres abordam no livro os segredos dos
fundamentos da capoeira, os princípios que não podem ser perdidos nela, indicam o seu futuro e revelam
as suas decepções pessoais. Como afirma o autor da obra: “É uma verdadeira aula de capoeira e

sabedoria”.
Muito obrigado, Mestres!
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Boas práticas nos CREFs

O Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região (CREF14 GOTO) vem fechando convênios e
parcerias com clubes, universidades, restaurantes, farmácias, operadoras de planos de saúde etc.,
gerando vantagens para os Profissionais registrados naquele Conselho. (Clique aqui e confira as
parcerias).
O CONFEF apoia e aplaude a iniciativa do CREF14, que, mesmo com pouco tempo de existência, vem
representando de forma significativa os Profissionais de Educação Física dos Estados de Goiás e
Tocantins. Parabéns!

Projeto Capoeira Escolar

Da antiga técnica de luta que serviu aos negros escravos dos quilombos brasileiros para
que pudessem resistir aos captores e senhores, até os dias de hoje, quando se tornou
mais que uma luta, e sim um objeto artístico de grande valor, a capoeira vem
conquistando lugar nas escolas do mundo inteiro. Um adepto da capoeira e grande
divulgador do tema é o professor Fábio Luíz Loureiro (CREF 000068G/ES), que, através
do Projeto Capoeira na Escola, vem divulgando a prática em instituições de ensino no
Brasil e na Europa.
Confira aqui a matéria completa.

Escolas Públicas fora do pódio

Professor de Educação Física da Escola Municipal Christiano Hamann, na Gávea (bairro da Zona Sul do Rio), Rodrigo France
(CREF 008651G/RJ) transformouse em especialista do improviso. Como o colégio só tem um pequeno corredor para a
prática de esportes, o futebol tem no máximo três jogadores de cada lado. A rede de vôlei fica amarrada em canos e,
quando algum aluno exagera na força, é torcer para o vizinho estar de bom humor e devolver a bola. O caso reflete a
realidade da cidadesede dos Jogos Olímpicos de 2016: dos 1.781 colégios públicos de ensino básico do Rio, 803 (45%)
sequer têm uma quadra de esportes, segundo dados do Censo Escolar de 2008 do Ministério da Educação. No estado, a
situação é ainda pior: das 6.570 unidades, 3.871 (58,4%) não possuem instalações esportivas.
Fonte: Jornal O Globo
Clique aqui e leia a matéria.

Agradecimentos

O CONFEF agradece e parabeniza os Profissionais Felipe Soligo Barbosa (CREF 053923G/SP), Luciane
Coelho Rabel (CREF 001590G/MS), Joyce Priscila Samudio da Silva (CREF 003323G/MS) e Julio Arani
Pinheiro Xavier (CREF 003640G/MS) pelo livro “Impacto das Políticas de Lazer na Região do Bairro
Aero Rancho, em Campo Grande / MS”.
A obra é decorrente do Projeto Parque Ayrton Senna, idealizado pela Universidade Católica Dom
Bosco (UCDB) em parceria com o Município de Campo Grande e o Estado de Mato Grosso do Sul, que
assiste pessoas de todas as idades e oferece prática esportiva orientada. O objetivo do livro é
propiciar a discussão sobre as políticas de lazer da região, além de fornecer subsídios para as novas
perspectivas da administração no Parque.
Parabéns aos autores por essa importante contribuição à Educação Física!

SEM EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR 

NÃO HÁ EDUCAÇÃO.
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Novos Conselheiros do CREF2/RS

No dia 27 de outubro ocorreu a posse dos conselheiros eleitos e da nova Diretoria do CREF2/RS. A solenidade foi realizada
no auditório da OAB/RS e contou com a presença de autoridades importantes, entre elas o presidente do CONFEF, Jorge
Steinhilber; o representante do Governo do Estado do RS, José Fortunatti; o viceprefeito de Porto Alegre, Paulo Rezende; o
representante do deputado Cassiá Carpes, Joaquim Felizardo; o representante da OAB/RS Dr. Caspani; além de
representantes do SESI, SESC, CREFITO, CRN, CRECI, CONRERP, CRBio, CREMERS, CRC e outras entidades.

Confira abaixo como ficou composta a Diretoria do CREF2/RS – Gestão 20092015:

Presidente – Miria Suzana Burgos CREF 001566G/RS
1ª Vice Presidente – Jeane Arlete Marques Cazelato CREF 000003G/RS
2ª Vice Presidente – Francisco Carlos Lemes de Menezes CREF 000075G/RS
1º Secretária – Jane Maria Gomes Pancinha CREF 002308G/RS
2º Secretário – Claudio Renato Costa Franzen CREF 003304G/RS
1ª Tesoureira – Sonia Maria Waengertner CREF 007781G/RS
2º Tesoureiro – Sérgio Luis Viana CREF 008122G/RS
O CONFEF deseja sucesso aos conselheiros e à Diretoria do CREF2/RS!

A Educação Física Escolar em pauta

O Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF5/CEMAPI), juntamente com
o deputado federal Raimundo Gomes Matos (PSDBCE), promoveu no dia 19 de outubro o
seminário “Educação Física Escolar – Formação Humana e Cidadania”. Sob coordenação do
presidente do CREF5/CEMAPI, Prof. Antonio de Pádua Muniz Soares, o encontro foi
importante para debater as principais questões referentes ao tema escolhido pelo Sistema
CONFEF/CREFs para o biênio 20092010: a Educação Física Escolar. O seminário contou
com as palestras da Professora da UNB Dra. Rossana Benck, sobre “A presença do
Profissional de Educação Física na Educação Infantil”, do Professor da UECE e conselheiro
do CONFEF, Ricardo Catunda, sobre “Educação Física Escolar: legitimidade pela consciência
profissional”, além da participação de profissionais e estudantes do Ceará, preocupados
em dar novos e melhores rumos ao ensino da Educação Física brasileira. 
Parabéns ao CREF5/CEMAPI pelo sucesso do evento!

“Os Jogos não podem ser só uma festa”

Após a conquista do direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2016, é hora de se pensar para onde o Rio poderá levar o país.
Esta é a preocupação de Lars Grael, duas vezes medalhista de bronze nas Olimpíadas. “Os Jogos não podem ser só uma
festa, com um fim", avisa Lars, que disse ter compartilhado o fervor da vitória brasileira. "Nunca tivemos um momento tão
propício para discutir o esporte. Para que ele seja integrado às políticas sociais do governo. O esporte tem de ser elemento
de políticas públicas".
Para Lars, o fundamental é trabalhar o esporte nos níveis de base, pensando não apenas em resultados, mas em saúde,
educação e inclusão social. "Temos que desenvolver com intensidade um espírito olímpico, que se faz mobilizando a
sociedade, dando atenção ao esporte na escola, valorizando o Profissional de Educação Física e o esporte estudantil”.
Fonte: UOL Esportes
Clique aqui e confira uma entrevista exclusiva com o grande campeão da vida, Lars Grael.

A polêmica dos corredores descalços

Correr sem tênis ganha adeptos nos EUA, mas especialistas alertam para risco de lesão
Não estranhe se, correndo em uma prova esportiva, você encontrar uma pessoa cumprindo o trajeto descalça.
Provavelmente tratase de alguém que concorda com Christopher McDougall, autor de "Born to run" (em tradução livre,
"Nascido para correr"). Após sofrer lesões ao correr, o norteamericano optou por aposentar os tênis e reuniu uma série de
estudos para justificar sua decisão. O livro é o ponto mais evidente de um modismo que tem ganhado popularidade e
causado polêmica, já que a maioria dos especialistas defende o uso de calçados.
Segundo McDougall, a parte posterior dos calçados esportivos, geralmente elevada para propiciar conforto, altera a pisada
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do corredor, levando-o a jogar mais peso do que o recomendado sobre o calcanhar. Assim, tênis enfraqueceria tendões e 
ligamentos, tornandoos mais suscetíveis a lesões. 

Fonte: Jornal O Globo 18.10.09

Data Prorrogada

A comissão organizadora do Congresso Científico da FIEP comunica a prorrogação do recebimento dos 
artigos científicos, pôsteres e temas livres orais para apresentação no VII Congresso Científico 
Latino Americano. Os trabalhos poderão ser postados normalmente até o dia 03 de novembro.
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Posse nos CREFs

Os Conselhos Regionais de Educação Física (CREFs) continuam empossando os seus conselheiros
para os próximos mandatos. O CREF3/SC empossou os seus representantes no dia 23 de
outubro, mesma data em que foi definida, na 1ª Reunião do Plenário, a composição da nova
diretoria. 

No dia 29 de outubro, onze novos conselheiros e outros três, que foram reeleitos, tomaram
posse como membros do CREF4/SP. O evento contou com a participação do presidente do
Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), Prof. Jorge Steinhilber, que transmitiu aos
presentes os votos de boas vindas e palestrou sobre a importância da função de um conselheiro
do Sistema CONFEF/CREFs.

Por fim, no dia 07 de novembro, o CREF13/BASE empossou os novos conselheiros na Associação Cultural e Recreativa
Braskem.

Para mais informações sobre a composição das diretorias dos CREFs acima, visite a página eletrônica dos Conselhos

Lutas no Contexto Escolar

Entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, o CREF14/GOTO e o CREF7/DF,
juntamente com a FIEPGO, Faculdade União de Goyazes, Goyá Capoira e Cia,
CREF Acadêmico e a Comissão de Artes Marciais do CREF14/GOTO, realizaram o
curso “Lutas no Contexto Escolar” na cidade de GoiâniaGO.

No evento, que foi mais uma atividade do “Biênio da Educação Física Escolar 2009
2010”, foram abordados os conceitos de Educação Física Escolar e seu
compromisso com a saúde, cultura e cidadania utilizando estratégias das lutas e
artes marciais.

Clique aqui para mais informações sobre o evento.

O perigo dos anabolizantes

Um dono de uma academia de ginástica do Rio de Janeiro foi condenado a 10 anos de reclusão,
em regime fechado, por ter injetado anabolizante de uso veterinário bovino em um adolescente.
A sentença é do juiz Paulo Luciano de Souza Teixeira, em exercício na 1ª Vara Criminal de São
João de Meriti, na Baixada Fluminense. O empresário poderá recorrer da decisão.

De acordo com a Justiça, o acusado estocava o produto conhecido como Estigor em um depósito,
vendia e aplicava em seus alunos, sem qualquer registro nos órgãos de vigilância sanitária
municipal, estadual ou federal. O crime é considerado hediondo.

O empresário foi preso em flagrante após denúncia anônima de uma mãe. O adolescente, de 17
anos, matriculado na academia de musculação, pretendia tomar anabolizante e teria fornecido o endereço do réu, que foi
flagrado aplicando o produto no braço do rapaz.

Clique aqui e confira a reportagem na íntegra.

ERRATA

Na edição anterior (Boletim CONFEF Nº 33), na matéria intitulada “Novos Conselheiros do CREF2/RS”, trocamos os nomes e
as ocupações de autoridades importantes do Estado do Rio Grande do Sul, presentes na posse dos conselheiros eleitos e da
nova Diretoria do CREF2/RS. O correto é: José Fortunatti, viceprefeito de Porto Alegre; e Paulo Rezende, representante do
Governo do Estado.
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Entrevista Prof. Jorge Steinhilber

A partir de 2011, todas as atenções do mundo esportivo estarão voltadas para o Brasil, com a
realização da Copa do Mundo de futebol, em 2014, e dos Jogos Olímpicos, em 2016. Uma das
expectativas que existem, em especial com relação às Olimpíadas, gira em torno da formação de
uma geração vencedora nas mais diversas modalidades.
Uma das apostas mais freqüentes é na contribuição que as escolas podem trazer para a
descoberta de novos talentos do esporte. Mas, para o presidente do Conselho Federal de
Educação Física (CONFEF), Prof. Jorge Steinhilber, é um erro achar que só o trabalho com a
Educação Física no ambiente escolar é o suficiente para formar uma geração de grandes
esportistas.
"Não é a função da Educação Física Escolar tornar um país uma potência olímpica de medalhas.

O objetivo é a formação do cidadão para a educação e a saúde", destaca o presidente.
Em uma entrevista concedida ao jornal Folha Dirigida (RJ), o presidente do CONFEF fala sobre como estimular a prática
esportiva entre jovens e crianças, do mercado para Profissionais de Educação Física, das limitações decorrentes da falta de
infraestrutura nas escolas e por que o CONFEF elegeu os anos de 2009 e 2010 como o biênio da Educação Física Escolar.
Clique AQUI e confira a entrevista na íntegra.
Fonte: Jornal Folha Dirigida

As fiscalizações dos CREFs continuam...

Os Conselhos Regionais de Educação Física continuam apertando o cerco visando coibir o
exercício ilegal da profissão, bem como a utilização e comercialização de esteróides anabólicos
nos estabelecimentos prestadores de atividade física.
No Estado de Sergipe, o governo local e o CREF13/BASE iniciaram um trabalho para eliminar a
venda de anabolizantes e o exercício ilegal da Educação Física. “Esses são crimes em que o
cliente é lesado. No caso do anabolizante, o infrator geralmente compra complexos vitamínicos
para animais e os vende em academias para seres humanos”, afirmou o superintendente da
Polícia Civil, delegado João Batista.
Já na cidadesede dos Jogos Olímpicos de 2016, o CREF1/RJES realizou uma operação em ação
conjunta com policiais da Delegacia do Consumidor em uma academia no bairro do Rio Comprido. Na ocasião, os policiais e
fiscais do Conselho encontraram um frasco do medicamento Winstrol (anabolizante) e um estojo com diversos tipos de
comprimidos, que foram levados para análise. A proprietária e um funcionário da academia foram encaminhados para a
Delegacia para registrar o fato.
Na edição anterior do Boletim CONFEF informamos que um dono de academia de ginástica, também do Rio de Janeiro, foi
condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, por ter injetado anabolizante de uso veterinário bovino em um
adolescente.
Fonte: CREF1/RJES e CREF13/BASE.

Professor premiado

No dia 05 de novembro o Professor de Educação Física Marcelo Barros de Vasconcellos (CREF 012641G/RJ) recebeu a
Medalha do Mérito do Salvamento Aquático das mãos do presidente da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Cel.
Joel Prates, na cidade de GuaratubaPR, durante o IX Campeonato Brasileiro e VI SulAmericano de Salvamento Aquático.
A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) criou a premiação este ano para contemplar as pessoas e
instituições que contribuíram para a prevenção de afogamentos. O Prof. Marcelo recebeu o prêmio devido aos trabalhos
desenvolvidos nos últimos 13 anos, com palestras pelo Brasil em escolas, universidades, clubes e academias, visando à
diminuição do número de mortes de afogamento no país.
Parabéns Prof. Marcelo Barros de Vasconcelos pelo trabalho realizado!

Artigo: Crianças e adolescentes podem praticar musculação?

Por Pedro Póvoa (CREF 029895G/RJ)
Na última década fomos capazes de perceber o aumento do número de crianças e adolescentes praticantes de musculação,
e o motivo provável para essa situação talvez seja a conscientização dos pais, lazer ou a influência estética que permeia a
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A partir de 2011, todas as atenções do mundo esportivo estarão voltadas para o Brasil, com a
realização da Copa do Mundo de futebol, em 2014, e dos Jogos Olímpicos, em 2016. Uma das
expectativas que existem, em especial com relação às Olimpíadas, gira em torno da formação de
uma geração vencedora nas mais diversas modalidades.
Uma das apostas mais freqüentes é na contribuição que as escolas podem trazer para a
descoberta de novos talentos do esporte. Mas, para o presidente do Conselho Federal de
Educação Física (CONFEF), Prof. Jorge Steinhilber, é um erro achar que só o trabalho com a
Educação Física no ambiente escolar é o suficiente para formar uma geração de grandes
esportistas.
"Não é a função da Educação Física Escolar tornar um país uma potência olímpica de medalhas.

O objetivo é a formação do cidadão para a educação e a saúde", destaca o presidente.
Em uma entrevista concedida ao jornal Folha Dirigida (RJ), o presidente do CONFEF fala sobre como estimular a prática
esportiva entre jovens e crianças, do mercado para Profissionais de Educação Física, das limitações decorrentes da falta de
infraestrutura nas escolas e por que o CONFEF elegeu os anos de 2009 e 2010 como o biênio da Educação Física Escolar.
Clique AQUI e confira a entrevista na íntegra.
Fonte: Jornal Folha Dirigida

As fiscalizações dos CREFs continuam...

Os Conselhos Regionais de Educação Física continuam apertando o cerco visando coibir o
exercício ilegal da profissão, bem como a utilização e comercialização de esteróides anabólicos
nos estabelecimentos prestadores de atividade física.
No Estado de Sergipe, o governo local e o CREF13/BASE iniciaram um trabalho para eliminar a
venda de anabolizantes e o exercício ilegal da Educação Física. “Esses são crimes em que o
cliente é lesado. No caso do anabolizante, o infrator geralmente compra complexos vitamínicos
para animais e os vende em academias para seres humanos”, afirmou o superintendente da
Polícia Civil, delegado João Batista.
Já na cidadesede dos Jogos Olímpicos de 2016, o CREF1/RJES realizou uma operação em ação
conjunta com policiais da Delegacia do Consumidor em uma academia no bairro do Rio Comprido. Na ocasião, os policiais e
fiscais do Conselho encontraram um frasco do medicamento Winstrol (anabolizante) e um estojo com diversos tipos de
comprimidos, que foram levados para análise. A proprietária e um funcionário da academia foram encaminhados para a
Delegacia para registrar o fato.
Na edição anterior do Boletim CONFEF informamos que um dono de academia de ginástica, também do Rio de Janeiro, foi
condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, por ter injetado anabolizante de uso veterinário bovino em um
adolescente.
Fonte: CREF1/RJES e CREF13/BASE.

Professor premiado

No dia 05 de novembro o Professor de Educação Física Marcelo Barros de Vasconcellos (CREF 012641G/RJ) recebeu a
Medalha do Mérito do Salvamento Aquático das mãos do presidente da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Cel.
Joel Prates, na cidade de GuaratubaPR, durante o IX Campeonato Brasileiro e VI SulAmericano de Salvamento Aquático.
A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) criou a premiação este ano para contemplar as pessoas e
instituições que contribuíram para a prevenção de afogamentos. O Prof. Marcelo recebeu o prêmio devido aos trabalhos
desenvolvidos nos últimos 13 anos, com palestras pelo Brasil em escolas, universidades, clubes e academias, visando à
diminuição do número de mortes de afogamento no país.
Parabéns Prof. Marcelo Barros de Vasconcelos pelo trabalho realizado!

Artigo: Crianças e adolescentes podem praticar musculação?

Por Pedro Póvoa (CREF 029895G/RJ)
Na última década fomos capazes de perceber o aumento do número de crianças e adolescentes praticantes de musculação,
e o motivo provável para essa situação talvez seja a conscientização dos pais, lazer ou a influência estética que permeia a
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prática, pois nessa fase da vida os indivíduos sofrem grande influência da mídia e padrões sociais pré
estabelecidos, onde é preconizado o corpo belo ao corpo saudável.
É comum ver adolescentes obcecados por corpos musculosos e sarados, onde os mesmos não medem esforços 
e nem avaliam as conseqüências para alguns atos, como o uso de anabolizantes e suplementos alimentares 
não recomendados por médicos ou nutricionistas e não regulamentados pela ANVISA.
Leia mais sobre o assunto AQUI.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Vitória da Educação Física

O Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF5/CEMAPI) obteve mais uma
grande conquista para a categoria. Por meio de uma liminar, agora transformada em sentença, a
assessoria jurídica do Conselho Regional conseguiu a anulação do oferecimento de vagas para
“Instrutor de Esportes”, com exigência apenas de escolaridade “ensino médio completo”, no
concurso público na cidade de Pacatuba, no interior do Ceará. No início deste ano, a entidade já
havia conquistado, através de recursos judiciais, a adequação aos ditames da lei que rege a
profissão de Educação Física no concurso público, em Maranguape.
Clique AQUI e confira a matéria na íntegra.

Fonte: CREF 5/CEMAPI

CREF12/PEAL participa de Congresso

O Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região (CREF12/PEAL) esteve presente no 7°
Congresso Brasileiro de Atividade Física & Saúde, realizado em Porto de Galinhas, no litoral Sul
Pernambucano. Na ocasião o Conselho foi representado pela sua presidente, Profa. Nadja
Harrop, pelos conselheiros regionais, Profs. Alfredo Telino e Vera Samico, pela diretora executiva
Profa. Roseane Cruz, e pela chefe de Fiscalização Profa. Rosângela Albuquerque.
O CREF12/PEAL manteve no evento um estande informativo sobre as ações do Sistema
CONFEF/CREFs para estudantes e Profissionais de Educação Física. Segundo a chefe de
Fiscalização da entidade, Rosângela Albuquerque, a participação amplia a visibilidade do Sistema
em nível local e nacional.
“Assegurar a presença da instituição em eventos dessa magnitude é importante neste momento de expansão do Sistema
CONFEF/CREFs. Os que estiveram presentes no estande do CREF12/PEAL saíram com uma visão positiva e ampliada do
Sistema no que diz respeito às ações que têm sido implementadas no país, especialmente, nos estados de Pernambuco e
Alagoas, conforme previsto no nosso Planejamento Estratégico”, explicou.
Fonte: CREF12/PEAL

Combate ao Doping

A Agência Brasileira Antidoping (ABA), criada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para atender à exigência do Código
Mundial Antidoping, será substituída pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), a ser instituída pelo
Governo Federal por intermédio do Ministério do Esporte. O anúncio foi feito no dia 26 de novembro, pelo Dr. Eduardo De
Rose, membro da Comissão Médica do COB e responsável pela área de doping da entidade, durante reunião com membros
da Agência Mundial Antidoping  WADA.
"Essa transição possibilitará mais recursos do Governo, o que viabilizará avanços no controle do doping. Sempre defendi
que essa questão de combate ao doping fosse liderada pelo Governo Federal, como acontece em outros modelos, como no
Canadá, por exemplo. Com isso, os custos dos exames realizados pelo Ladetec deverão cair, já que o laboratório deverá
passar a ser subsidiado através da UFRJ", explicou De Rose.
Fonte: Comitê Olímpico Brasileiro 

As queridinhas das academias

Que atire a primeira pedra quem nunca enjoou de uma atividade física e, diante da falta de
opções, abandonou a academia. Esse é um dos motivos pelos quais os Profissionais de Educação
Física que atuam na área estão sempre fazendo cursos e buscando novidades, a fim de tornar a
malhação mais prazerosa e criativa.
Para agradar a um público que gosta de malhar pesado, mas não abre mão do dinamismo, um
grupo de Profissionais da Tio Sam Icaraí criou o Intensive Trainning (IT). A aula, que entrou
recentemente para o calendário, é um circuito que combina exercícios aeróbicos e de força. Mas
a grande novidade é o suspenser: elástico que fica preso a uma estrutura no teto e que permite
todo tipo de trabalho muscular.
Leia mais sobre o assunto AQUI. 
Fonte: O Globo Online
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Homenagem aos 10 anos do CREF3/SC

O trabalho do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina (CREF3/SC) recebeu o
reconhecimento da Assembléia Legislativa do Estado. Em Sessão Especial realizada no dia 8 de
outubro, a ALESC prestou homenagem aos 10 anos do Conselho e à passagem do Dia do
Profissional de Educação Física, no dia 1º de Setembro. 
O caminho percorrido pelo CREF3/SC durante a década foi apresentado em vídeo, que
contemplou as ações desenvolvidas pela entidade, as parcerias que garantiram a evolução da
Educação Física no Estado e todo o trabalho para que a profissão e os profissionais continuem
atuando para garantir que a atividade física seja realizada com qualidade. Em discurso

emocionado, o presidente do CREF3/SC, Marino Tessari, destacou o trabalho de todos os envolvidos para a instalação do
conselho em Santa Catarina. “Tudo começou com o sonho de regulamentar a profissão e hoje vemos que o futuro reserva
mais avanços e trabalho para a Educação Física no Estado”, ressaltou. 
Em nome dos homenageados, a diretora da Vigilância Sanitária de Santa Catarina, Raquel Bittencourt, agradeceu a
oportunidade de contribuir para que a profissão seja valorizada em todo o Estado. “De alguma maneira, cada um colaborou
para o desenvolvimento do conselho e também da Educação Física, que promove uma vida mais saudável a todos os
brasileiros”, disse. 
Fonte: CREF 3/SC

Personal trainer sem registro é preso em PE

O Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região (CREF12/PEAL) realizou em dezembro, acompanhado pela Polícia
Militar local, a primeira prisão no Estado de Pernambuco provocada pelo exercício ilegal da profissão. O caso ocorreu no
município de Petrolina, onde uma ação do Conselho fiscalizou academias de ginástica. 
De acordo com a chefe de fiscalização do CREF12/PEAL, Rosângela Albuquerque, a prisão ocorreu devido ao exercício ilegal
da profissão por um personal trainer, que atuava no parque municipal Josefa Coelho sem registro. 
“Este senhor já havia sido alertado que praticar atividades privativas de uma profissão regulamentada, sem o devido
registro em seu conselho de categoria profissional, é crime. Mas ele não se intimidou, continuou atuando e provocando
lesões nos usuários dos seus serviços”, explicou Rosângela. 
Como o crime é afiançável, ele foi liberado após ser ouvido e assinado o Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO). 
Fonte: Portal IG

Projeto leva capoeira para a terceira idade

Você já imaginou ver seus avós jogando capoeira? Isso está sendo possível graças a um projeto
desenvolvido pelo Professor de Educação Física, Clemilson de Oliveira (CREF 004158G/CE), do
Grupo da Melhor Idade do bairro Vila União, no município de Sobral, Ceará. As aulas de capoeira
desenvolvidas objetivam atender a um grupo formado por 60 idosos. Toda manhã de quintafeira
eles se reúnem na sede da associação do bairro. Com isso, explica Clemilson Oliveira, eles estão
adquirindo segurança, equilíbrio e melhoria da autoestima. “A capoeira é um esporte que além
de atrativo, é bom para o corpo e para a mente”, disse ele. 
O professor destaca que a vantagem de implantar a capoeira como atividade para o grupo
devolveu aos participantes o interesse em participar dos movimentos. “Além da prática, nós oferecemos a oportunidade
para que eles possam compreender um pouco da cultura afrobrasileira, que não deixa de ser uma filosofia de vida”. 
Fonte: Diário do Nordeste 

Atividade física x Qualidade de vida

A prática de atividades físicas não se traduz, necessariamente, em mais qualidade de vida. É
preciso avaliar o tipo de atividade e as circunstâncias em que ela é praticada. Essa relação foi o
tema de um estudo de doutorado defendido pela professora de Educação Física Ana Lúcia Padrão
dos Santos (CREF 007308G/SP) na Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da USP, sob
orientação do professor Antônio Carlos Simões (CREF 000020G/SP). A relação entre atividade
física e qualidade de vida a princípio pode parecer óbvia, mas a pesquisa mostrou o contrário. 
Ana Lúcia explica que é fácil cometer equívocos quando se estuda esses dois temas sem o rigor
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acadêmico em relação aos conceitos. “Estudamos qualidade de vida segundo um conceito científico, pois ela pode ser
avaliada sob inúmeros aspectos e ser relacionada a diferentes motivadores. Já na atividade física, usamos uma abordagem
mais ampla, considerandoa como todo movimento feito por uma pessoa no período de 24 horas” esclarece. 
A Profissional entrevistou 228 universitários, sendo 59 homens e 169 mulheres, com idade média de 28,7 anos, todos
voluntários de uma instituição de ensino superior privada. A avaliação foi comparar os entrevistados com altos índices de
qualidade de vida com aqueles que tinham um alto índice de gasto energético ao longo do dia. 
Clique AQUI e confira a matéria na íntegra. 
Fonte: Planeta Universitário.com
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Fonte: CREF 3/SC

Personal trainer sem registro é preso em PE

O Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região (CREF12/PEAL) realizou em dezembro, acompanhado pela Polícia
Militar local, a primeira prisão no Estado de Pernambuco provocada pelo exercício ilegal da profissão. O caso ocorreu no
município de Petrolina, onde uma ação do Conselho fiscalizou academias de ginástica. 
De acordo com a chefe de fiscalização do CREF12/PEAL, Rosângela Albuquerque, a prisão ocorreu devido ao exercício ilegal
da profissão por um personal trainer, que atuava no parque municipal Josefa Coelho sem registro. 
“Este senhor já havia sido alertado que praticar atividades privativas de uma profissão regulamentada, sem o devido
registro em seu conselho de categoria profissional, é crime. Mas ele não se intimidou, continuou atuando e provocando
lesões nos usuários dos seus serviços”, explicou Rosângela. 
Como o crime é afiançável, ele foi liberado após ser ouvido e assinado o Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO). 
Fonte: Portal IG

Projeto leva capoeira para a terceira idade

Você já imaginou ver seus avós jogando capoeira? Isso está sendo possível graças a um projeto
desenvolvido pelo Professor de Educação Física, Clemilson de Oliveira (CREF 004158G/CE), do
Grupo da Melhor Idade do bairro Vila União, no município de Sobral, Ceará. As aulas de capoeira
desenvolvidas objetivam atender a um grupo formado por 60 idosos. Toda manhã de quintafeira
eles se reúnem na sede da associação do bairro. Com isso, explica Clemilson Oliveira, eles estão
adquirindo segurança, equilíbrio e melhoria da autoestima. “A capoeira é um esporte que além
de atrativo, é bom para o corpo e para a mente”, disse ele. 
O professor destaca que a vantagem de implantar a capoeira como atividade para o grupo
devolveu aos participantes o interesse em participar dos movimentos. “Além da prática, nós oferecemos a oportunidade
para que eles possam compreender um pouco da cultura afrobrasileira, que não deixa de ser uma filosofia de vida”. 
Fonte: Diário do Nordeste 

Atividade física x Qualidade de vida

A prática de atividades físicas não se traduz, necessariamente, em mais qualidade de vida. É
preciso avaliar o tipo de atividade e as circunstâncias em que ela é praticada. Essa relação foi o
tema de um estudo de doutorado defendido pela professora de Educação Física Ana Lúcia Padrão
dos Santos (CREF 007308G/SP) na Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da USP, sob
orientação do professor Antônio Carlos Simões (CREF 000020G/SP). A relação entre atividade
física e qualidade de vida a princípio pode parecer óbvia, mas a pesquisa mostrou o contrário. 
Ana Lúcia explica que é fácil cometer equívocos quando se estuda esses dois temas sem o rigor
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Malhação clandestina

A corrida para ingressar em uma academia de ginástica, “modalidade” preferida entre as
pessoas que escolhem o verão como temporada para encontrar a boa forma perdida, pode
esbarrar no perigo da clandestinidade dos locais. Durante as fiscalizações realizadas em 2009
pelo Conselho Regional de Educação Física de São Paulo (CREF 4/SP) – órgão responsável pelo
monitoramento das academias – foi encontrado o índice de 16,1% de estabelecimentos sem
registro, um risco para saúde dos clientes. 
A média de irregularidade atestada em uma em cada seis academias aproxima a possibilidade
dos treinos serem conduzidos por pessoas sem habilitação para a função. Os clientes ficam
expostos às lesões musculares e até falhas graves de conduta, como assédio sexual por parte de treinadores. Além disso,
enumera o presidente do CREF 4/SP, Flávio Delmanto, sem o certificado da academia não há garantia de que os
equipamentos de musculação tenham passado por manutenção adequada ou de que existam cuidados sanitários adequados
no recinto. 
Clique AQUI  e leia a matéria na íntegra. 
Fonte: Portal IG

Atividade f ís ica para todos

Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número
portadores de algum tipo de deficiência no Brasil beira os três milhões de pessoas. Apesar do
expressivo contingente, apenas uma pequena parcela pode contar com o apoio de entidades e
programas que incentivam a frequência a academias de ginástica com infraestrutura adaptada
para atendê-la. 
O gargalo é ainda mais estreito quando se levanta o número de empreendimentos que realizam
esforços e investimentos nesse sentido. Parte dessa carência vem do fato de que algumas dessas
academias ainda não despertaram para a importância de ações de responsabilidade social. Outras
até mesmo evitam adotar tal iniciativa, acreditando que os investimentos para atender a esse

público específico são imensamente maiores do que os ganhos para a construção de mercado. 
Clique AQUI  e leia a matéria completa. 
Fonte: Revista Fitness Business - Edição Nº44 - Dez/ 2009

Esportistas são os que mais usam os parques

Pesquisa feita pelo Profissional de Educação Física Rodrigo Reis (CREF 001876-G/PR), da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), mostra que os homens, normalmente de 18 a 30 anos,
de classe econômica mais favorecida, são os que costumam frequentar os parques da capital. E o
principal motivo é a busca por atividades físicas, principalmente a caminhada. A amostra foi feita
entre março e maio de 2009. Foram ouvidos 1.461 moradores: 530 homens e 931 mulheres. “A
pesquisa não foi feita no parque, mas nos domicílios dessas pessoas. A ideia era justamente ver se
quem mora nas proximidades dos parques usa esse espaço público”, explica o pesquisador. 
Clique AQUI  e leia a matéria na íntegra. 
Fonte: Gazeta do Povo 

gradecimento

Agradecemos ao Prof. Dr. Ângelo Luis Vargas (CREF 000007-G/RJ) pela doação do livro “Bioética: Impactos da Pós
Modernidade” – com lançamento previsto durante o IV Seminário de Legislação Desportiva, que acontece em Foz do Iguaçu-
PR, de 17 a 19 de janeiro. Profissional de Educação Física, Mestre em Educação e Doutor em Ciências da Motricidade
Humana, o autor faz uma reflexão sobre a bioética associada a temas como a manipulação genética, a máquina humana,
dentre outros. 
A obra conta ainda com a contribuição da Mestra e Doutora em Direito Público Prof. Selma Regina de Souza Aragão; do
advogado trabalhista Pietro Luigi Vargas; e da pesquisadora e Profissional de Educação Física Ana Lilia O. Galvão (CREF
026302-G/RJ). 
Uma excelente contribuição à sociedade em geral!  
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III Conferência Nacional do Esporte

O ministro do Esporte, Orlando Silva, atletas e representantes do esporte nacional
participaram, no dia 21 de janeiro, do lançamento da III Conferência Nacional do Esporte, em
Brasília. Orlando Silva acrescentou que a conferência é a oportunidade de reformulação das
diretrizes do esporte nacional. “Todos, daqui a alguns anos, poderão olhar para trás e dizer que
participamos da III CNE, que foi o marco para a refundação da Política Esportiva do Brasil, com
base sólida para sermos, de fato, uma potência esportiva”, declarou. 
A III CNE tem o objetivo de debater e aprovar um Plano Decenal do Esporte e Lazer, visando
definir os rumos do esporte na próxima década, com a participação de mais de 100 mil
pessoas de todo o país. O presidente do CONFEF, Prof. Jorge Steinhilber, também participou do
encontro. 
Profissional de Educação Física, procure o prefeito do seu município e saiba como você pode
participar das conferências municipais. Fique atento às conferências estaduais, pois são nessas etapas que são eleitos os
delegados que irão participar – com direito a voz e a voto – da Conferência Nacional do Esporte, em junho. PARTICIPE!
ESTE É O MOMENTO! 
Clique AQUI e acesse o Portal do III CNE. 
Fonte: Portal da Educação (SC)

25º Congresso Internacional de Educação Física

Entre os dias 16 e 20 de janeiro, mais uma vez, a cidade de Foz do IguaçuPR foi a capital da
Educação Física com a realização do 25º Congresso Internacional de Educação Física*.
Promovido pela Federação Internacional de Educação Física (FIEP), o evento reuniu milhares
de estudantes, autoridades e profissionais, que puderam participar dos debates e discussões
sobre temas pertinentes envolvendo a profissão, além das dezenas de cursos realizados em
diferentes pontos da cidade. 
Paralelamente ao congresso, o Sistema CONFEF/CREFs organizou três encontros: o
“Seminário sobre Valores do Esporte e Educação Olímpica”, que abordou, dentre outros
assuntos, a importância do Profissional de Educação Física como protagonista dos

megaeventos, que irão acontecer no país ao longo dessa década; o “IV Seminário de Legislação Desportiva”, que fez uma
ponte entre o esporte e os aspectos legais e jurídicos que envolvem a profissão; e o “IX Fórum de Educação Física do
Mercosul”, que, por sua vez, reuniu representantes da profissão dos países que compõem o Bloco. 
Sem dúvida, podese dizer que o Congresso vem provando, a cada ano, a sua importância para o desenvolvimento da
Educação Física no país. E esta 25ª edição não foi diferente. Parabéns à FIEP e a todos os congressistas! 
* Confira a cobertura completa do Congresso na Revista EF nº 35  Março

CREF alerta sobre a importância dos exercícios

Todo ano cresce o número de pessoas que procuram academias de ginásticas em busca de um melhor
desenvolvimento corporal pelas práticas de exercício e atividades físicas. Desde a sua criação, o
Sistema CONFEF/CREF vem informando e alertando a população quanto à necessidade da realização de
exercícios e atividades físicas com o acompanhamento de um Profissional de Educação Física. 
De acordo com o presidente em exercício do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco e
Alagoas (CREF12/PEAL), Prof. Claudiomar Feitosa, a falta de acompanhamento profissional pode
ocasionar diversos danos à saúde. “Mais do que isso, temos alertado a sociedade sobre o risco que a
falta de orientação profissional pode acarretar, principalmente nas academias de ginástica”, diz. 
Clique AQUI e confira a matéria na íntegra. 
Fonte: Alagoas 24 horas 

Correr descalço seria melhor do que com tênis

Estudo de Harvard sugere que pisada ficaria mais suave, evitando o surgimento de lesões. Se você gastou um bom dinheiro 
comprando um novo e vistoso par de tênis de corrida, a notícia pode ser dolorosa: um estudo, publicado na revista 
"Nature", sugere que correr descalço é melhor para o corpo por causa da forma como o seu pé atinge o solo. 
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Claro que não é muito prático correr descalço. Mesmo assim, "a maneira como corredores 
descalços usam os pés e pisam no solo pode ser uma boa alternativa para a forma como 
pessoas calçadas correm", afirma o autor do estudo, Daniel Lieberman, professor do 
Departamento de Biologia Evolutiva da Universidade de Harvard. 
Clique AQUI e saiba mais. 
Fonte: O Globo
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O ministro do Esporte, Orlando Silva, atletas e representantes do esporte nacional
participaram, no dia 21 de janeiro, do lançamento da III Conferência Nacional do Esporte, em
Brasília. Orlando Silva acrescentou que a conferência é a oportunidade de reformulação das
diretrizes do esporte nacional. “Todos, daqui a alguns anos, poderão olhar para trás e dizer que
participamos da III CNE, que foi o marco para a refundação da Política Esportiva do Brasil, com
base sólida para sermos, de fato, uma potência esportiva”, declarou. 
A III CNE tem o objetivo de debater e aprovar um Plano Decenal do Esporte e Lazer, visando
definir os rumos do esporte na próxima década, com a participação de mais de 100 mil
pessoas de todo o país. O presidente do CONFEF, Prof. Jorge Steinhilber, também participou do
encontro. 
Profissional de Educação Física, procure o prefeito do seu município e saiba como você pode
participar das conferências municipais. Fique atento às conferências estaduais, pois são nessas etapas que são eleitos os
delegados que irão participar – com direito a voz e a voto – da Conferência Nacional do Esporte, em junho. PARTICIPE!
ESTE É O MOMENTO! 
Clique AQUI e acesse o Portal do III CNE. 
Fonte: Portal da Educação (SC)

25º Congresso Internacional de Educação Física

Entre os dias 16 e 20 de janeiro, mais uma vez, a cidade de Foz do IguaçuPR foi a capital da
Educação Física com a realização do 25º Congresso Internacional de Educação Física*.
Promovido pela Federação Internacional de Educação Física (FIEP), o evento reuniu milhares
de estudantes, autoridades e profissionais, que puderam participar dos debates e discussões
sobre temas pertinentes envolvendo a profissão, além das dezenas de cursos realizados em
diferentes pontos da cidade. 
Paralelamente ao congresso, o Sistema CONFEF/CREFs organizou três encontros: o
“Seminário sobre Valores do Esporte e Educação Olímpica”, que abordou, dentre outros
assuntos, a importância do Profissional de Educação Física como protagonista dos

megaeventos, que irão acontecer no país ao longo dessa década; o “IV Seminário de Legislação Desportiva”, que fez uma
ponte entre o esporte e os aspectos legais e jurídicos que envolvem a profissão; e o “IX Fórum de Educação Física do
Mercosul”, que, por sua vez, reuniu representantes da profissão dos países que compõem o Bloco. 
Sem dúvida, podese dizer que o Congresso vem provando, a cada ano, a sua importância para o desenvolvimento da
Educação Física no país. E esta 25ª edição não foi diferente. Parabéns à FIEP e a todos os congressistas! 
* Confira a cobertura completa do Congresso na Revista EF nº 35  Março

CREF alerta sobre a importância dos exercícios

Todo ano cresce o número de pessoas que procuram academias de ginásticas em busca de um melhor
desenvolvimento corporal pelas práticas de exercício e atividades físicas. Desde a sua criação, o
Sistema CONFEF/CREF vem informando e alertando a população quanto à necessidade da realização de
exercícios e atividades físicas com o acompanhamento de um Profissional de Educação Física. 
De acordo com o presidente em exercício do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco e
Alagoas (CREF12/PEAL), Prof. Claudiomar Feitosa, a falta de acompanhamento profissional pode
ocasionar diversos danos à saúde. “Mais do que isso, temos alertado a sociedade sobre o risco que a
falta de orientação profissional pode acarretar, principalmente nas academias de ginástica”, diz. 
Clique AQUI e confira a matéria na íntegra. 
Fonte: Alagoas 24 horas 

Correr descalço seria melhor do que com tênis

Estudo de Harvard sugere que pisada ficaria mais suave, evitando o surgimento de lesões. Se você gastou um bom dinheiro 
comprando um novo e vistoso par de tênis de corrida, a notícia pode ser dolorosa: um estudo, publicado na revista 
"Nature", sugere que correr descalço é melhor para o corpo por causa da forma como o seu pé atinge o solo. 
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Procon e CREF5/CEMAPI notificam 120 academias

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e o Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região
(CREF5/CEMAPI) estão fazendo inspeções nas academias de ginástica de TeresinaPI. No primeiro dia, os fiscais do Procon
e do Conselho Regional autuaram três academias: na Zona Leste, na Macaúba, e no Saci, Zona Sul de Teresina. 
O quadro da situação das academias de ginástica de Teresina é crítico. Uma inspeção iniciada em fevereiro do ano passado
conseguiu notificar 120 das 200 academias visitadas por irregularidades. 
Clique AQUI e saiba mais sobre a ação do CREF5/CEMAPI. 
Fonte: CREF5/CEMAPI

Jogos Olímpicos da Juventude

Faltam 200 dias para Cingapura abrir as portas a 3600 atletas para os primeiros Jogos
Olímpicos da Juventude. Para comemorar a contagem regressiva, o Comitê Olímpico
Internacional (COI) lançou o selo "YOGDNA" (identidade visual dos Jogos Olímpicos da
Juventude). O "YOGDNA" é voltado ao público jovem como um selo que representa atitude e
liberdade. É para ser usado como um carimbo de aprovação para tudo que tenha o "Espírito
dos Jogos Olímpicos da Juventude". 
Os Jogos de Cingapura serão realizados entre os dias 14 e 16 de agosto deste ano, e reunirão
atletas de 14 a 18 anos de todos os 205 Comitês Olímpicos Nacionais, que competirão nos 26
esportes do programa dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Um programa educacional completo aumentará a consciência
dos participantes sobre os Valores Olímpicos, e de tópicos como estilo de vida mais saudável e da luta contra o doping.
Várias iniciativas de comunicação irão aproximar jovens de todo o mundo com o evento. Um programa cultural irá assegurar
uma atmosfera festiva e agradável na cidade sede. 
Clique AQUI e leia mais. 
Fonte: COB

Projeto Clube Escolar Paraolímpico

Lançado em novembro de 2009, o projeto Clube Escolar Paraolímpico visa ao incentivo às
categorias de base do desporto paraolímpico nacional, tendo como objetivo principal formar
atletas de alto nível para os Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, sem deixar de lado a
questão acadêmica. 
“O Projeto Clube Escolar Paraolímpico Rumo a 2016 é uma das bases do planejamento
técnico do CPB visando ao fomento e à renovação dos atletas paraolímpicos para o Rio.

Oportunizando o acesso aos jovens e crianças ao esporte paraolímpico já na escola, vamos construir uma grande geração
para 2016 e para o futuro do nosso esporte”, afirmou o diretor técnico do CPB, Edílson Alves Tubiba. 
“Uma potência paraolímpica não se faz apenas com medalhas de ouro ou com a posição no quadro de medalhas de uma
Paraolimpíada. É importante o investimento nos clubes para ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao desporto”. 
Clique AQUI e confira a matéria na íntegra. 
Fonte: CPB 

Corrida descalça traz polêmica para as pistas

Foi uma notícia de impacto, para deixar muita gente com o pé atrás. Um estudo da
Universidade de Harvard, divulgado semana passada pela revista “Nature”, sugere que
correr descalço pode ser bom para os pés por causa da forma como eles atingem o solo,
bem diferente do modo como isso acontece quando a pessoa está calçada. Embora não
seja o caso de jogar fora aquele tênis bacana, comprado recentemente, e sair descalço
pelas pistas da cidade, a pesquisa reforça a crescente discussão sobre o tema – correr com
tênis versus correr descalço – e pode ajudar a colocar uma pedra no sapato da indústria
esportiva. 

Na pesquisa, a equipe liderada por Daniel Lieberman, professor do Departamento de Biologia Evolutiva da Universidade de
Harvard, analisou o desempenho biomecânico de corredores nos Estados Unidos e no Quênia. Os pesquisadores
descobriram que, embora as pessoas corram de formas distintas, a maior parte dos que correm descalços tem a tendência
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seja o caso de jogar fora aquele tênis bacana, comprado recentemente, e sair descalço
pelas pistas da cidade, a pesquisa reforça a crescente discussão sobre o tema – correr com
tênis versus correr descalço – e pode ajudar a colocar uma pedra no sapato da indústria
esportiva. 

Na pesquisa, a equipe liderada por Daniel Lieberman, professor do Departamento de Biologia Evolutiva da Universidade de
Harvard, analisou o desempenho biomecânico de corredores nos Estados Unidos e no Quênia. Os pesquisadores
descobriram que, embora as pessoas corram de formas distintas, a maior parte dos que correm descalços tem a tendência17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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de tocar o chão primeiro com a parte central ou a frente do pé, o que Lieberman chama de “pisada frontal”. Já 75% dos
corredores que usam tênis pisam primeiro no solo com os seus calcanhares. Os autores do estudo sugerem que esse
movimento pode ocasionar lesões. 
“O que nos motivou para essa pesquisa, que levou três anos para ser concluída, foi uma pergunta bem simples: ‘Como os
humanos corriam antes dos tênis?’”, conta Lieberman. “Para isso, recrutamos, nos EUA, pessoas que correm tanto descalças
como usando tênis, e as colocamos numa pista interna, filmando seus movimentos. Na África, fizemos o mesmo, realizando
os testes e as gravações em pistas ao ar livre. 
Clique AQUI e saiba mais. 
Fonte: Jornal O Globo
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Nº 41  Março de 2010

Boletim Eletrônico - Nº 41

Gestores municipais e estaduais começam mobilização para III CNE

Os gestores já começaram a mobilização para realizar etapas municipais e/ou
regionais da III Conferência Nacional do Esporte (CNE). Essas etapas da Conferência
devem ser realizadas em conformidade com o regulamento da etapa estadual,
norteando a definição de pontos como o calendário e o número de delegados eleitos. O
prazo para convocação das etapas municipais e/ou regionais vai até o dia 11 de março.
Caso o poder público não convoque essa etapa até o término do prazo, a sociedade

civil poderá convocar, apresentando essa proposta à Comissão Organizadora Nacional e constituindo uma comissão
organizadora local para coordenar o processo.
É de fundamental importância a participação dos Profissionais de Educação Física neste processo. A direção e os rumos das
políticas públicas e dos planos relacionados ao esporte dependem da presença de cada profissional nas conferências
municipais e estaduais e da eleição dos delegados para participar dos momentos decisórios na etapa nacional, em junho.
Para mais informações, clique AQUI e acesse o site da III Conferência Nacional do Esporte.
PARTICIPE! ESTE É O MOMENTO!
Fonte: Ministério do Esporte

CREF e MPT fiscalizam contratações irregulares

A contratação de profissionais e estagiários de Educação Física para academias, clubes e
outros estabelecimentos será fiscalizada pelo CREF11/MSMT e pelo Ministério Público
Federal do Trabalho (MPT), para tentar acabar com irregularidades e abusos das empresas.
Segundo o presidente do Conselho, Domingos Sávio da Costa, a fiscalização em conjunto
com a Procuradoria servirá para coibir a prática irregular. “Nós vamos, em parceria,
fiscalizar a atuação dos acadêmicos como estagiário e as contratações irregulares. Quando
a irregularidade for constatada, a Procuradoria irá usar as ferramentas legais para punir a
empresa”, afirmou.
A procuradora chefe do MPT, Dra. Rosimara Delmoura Caldeira, explicou que muitas academias buscam mãodeobra barata
e, por isso, contratam de forma irregular o estagiário, que acaba desempenhando funções fora das atividades
extracurriculares exigidas.
Para dar início as investigações, o CREF11/MSMT irá encaminhar à Procuradoria ainda neste mês as representações com os
históricos de alguns estabelecimentos que apresentaram irregularidades nas contratações.
Fonte: Capital News(MS)

Novos esportes nas aulas de Educação Física de SP

Em 2010, o rugby, o baseball, o frisbee, o badminton e o tchoukball devem chegar a mais de 485 mil alunos do 2º ano do
Ensino Médio da Rede Estadual de Educação de São Paulo. As modalidades esportivas, pouco conhecidas no Brasil, constam
desde 2008 na proposta curricular das escolas estaduais desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação e já fazem
sucesso em algumas regiões.
A orientação da Secretaria é que os professores promovam a experiência com os esportes alternativos sugeridos e os
apliquem durante o 3º bimestre do 2º ano do Ensino Médio. A ideia é não restringir as experiências dos alunos às quatro
modalidades esportivas tradicionais da Educação Física Escolar (Futsal, Handebol, Basquetebol e Voleibol). Nos cadernos do
aluno e do professor deste ano, haverá instruções específicas para cada um dos esportes alternativos..
Clique AQUI e leia a matéria na íntegra.
Fonte: Repórter Diário

Boa notícia para os amantes do futebol
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regionais da III Conferência Nacional do Esporte (CNE). Essas etapas da Conferência
devem ser realizadas em conformidade com o regulamento da etapa estadual,
norteando a definição de pontos como o calendário e o número de delegados eleitos. O
prazo para convocação das etapas municipais e/ou regionais vai até o dia 11 de março.
Caso o poder público não convoque essa etapa até o término do prazo, a sociedade

civil poderá convocar, apresentando essa proposta à Comissão Organizadora Nacional e constituindo uma comissão
organizadora local para coordenar o processo.
É de fundamental importância a participação dos Profissionais de Educação Física neste processo. A direção e os rumos das
políticas públicas e dos planos relacionados ao esporte dependem da presença de cada profissional nas conferências
municipais e estaduais e da eleição dos delegados para participar dos momentos decisórios na etapa nacional, em junho.
Para mais informações, clique AQUI e acesse o site da III Conferência Nacional do Esporte.
PARTICIPE! ESTE É O MOMENTO!
Fonte: Ministério do Esporte

CREF e MPT fiscalizam contratações irregulares

A contratação de profissionais e estagiários de Educação Física para academias, clubes e
outros estabelecimentos será fiscalizada pelo CREF11/MSMT e pelo Ministério Público
Federal do Trabalho (MPT), para tentar acabar com irregularidades e abusos das empresas.
Segundo o presidente do Conselho, Domingos Sávio da Costa, a fiscalização em conjunto
com a Procuradoria servirá para coibir a prática irregular. “Nós vamos, em parceria,
fiscalizar a atuação dos acadêmicos como estagiário e as contratações irregulares. Quando
a irregularidade for constatada, a Procuradoria irá usar as ferramentas legais para punir a
empresa”, afirmou.
A procuradora chefe do MPT, Dra. Rosimara Delmoura Caldeira, explicou que muitas academias buscam mãodeobra barata
e, por isso, contratam de forma irregular o estagiário, que acaba desempenhando funções fora das atividades
extracurriculares exigidas.
Para dar início as investigações, o CREF11/MSMT irá encaminhar à Procuradoria ainda neste mês as representações com os
históricos de alguns estabelecimentos que apresentaram irregularidades nas contratações.
Fonte: Capital News(MS)

Novos esportes nas aulas de Educação Física de SP

Em 2010, o rugby, o baseball, o frisbee, o badminton e o tchoukball devem chegar a mais de 485 mil alunos do 2º ano do
Ensino Médio da Rede Estadual de Educação de São Paulo. As modalidades esportivas, pouco conhecidas no Brasil, constam
desde 2008 na proposta curricular das escolas estaduais desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação e já fazem
sucesso em algumas regiões.
A orientação da Secretaria é que os professores promovam a experiência com os esportes alternativos sugeridos e os
apliquem durante o 3º bimestre do 2º ano do Ensino Médio. A ideia é não restringir as experiências dos alunos às quatro
modalidades esportivas tradicionais da Educação Física Escolar (Futsal, Handebol, Basquetebol e Voleibol). Nos cadernos do
aluno e do professor deste ano, haverá instruções específicas para cada um dos esportes alternativos..
Clique AQUI e leia a matéria na íntegra.
Fonte: Repórter Diário

Boa notícia para os amantes do futebol
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Um estudo realizado por pesquisadores de mais de 50 países sugere que jogar futebol faz
mais bem à saúde do que correr ou levantar pesos. A intensidade e a variedade dos
movimentos envolvidos numa partida incluindo chutes, giros, corridas e passes e oferecem
um exercício mais completo, apontam os cientistas. 
Entre os benefícios do futebol estão a diminuição dos riscos de doenças cardíacas, já que
ele reduz a pressão sanguínea e os níveis de colesterol, além de ser um ótimo exercício
para perder peso. Principalmente pela maneira como age no coração, o futebol é melhor
que levantar pesos nas academias ou sair para uma corrida. 

Clique AQUI e leia toda a matéria. 
Fonte: Veja Online

Nota de pesar

O Sistema CONFEF/CREFs manifesta profundo pesar pelo falecimento do jurista Marcílio César Ramos Krieger. Um dos
criadores do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), Krieger é uma referência no estudo do Direito Desportivo e um
defensor da atividade física orientada por Profissional de Educação Física. 
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Nº 42  Março de 2010

Boletim Eletrônico - Nº 42

CREF2/RS e Ministério Público assinam acordo

O Ministério Público de Santa Cruz do Sul, através da Promotoria de Defesa Comunitária, e o
CREF2/RS assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para fiscalização
conjunta de Profissionais de Educação Física, academias, clubes desportivos ou recreativos
e outros estabelecimentos que prestem serviços nas áreas de atividade física, desportiva e
afins. 
Segundo a Promotora Dra. Roberta Brenner de Moraes, o TAC representa um grande avanço
para o devido cumprimento legal e a garantia de que a sociedade seja atendida com
qualidade, por profissionais registrados e regularizados no CREF2/RS. De acordo com o
Termo, o CREF2/RS e o MPE atuarão em conjunto na orientação, fiscalização e autuação de
pessoas e estabelecimentos irregulares, abrindo inquérito e tomando as providências legais cabíveis para a regularização
dos mesmos. 
Fonte: CREF2/RS

As Políticas Públicas em pauta

A cidade de São Bernardo do Campo – SP será palco, entre os dias 24 e 27 de março, do 9º
Seminário Nacional de Políticas Públicas de Esporte e Lazer, que terá como tema: “Brasil 2016:
as Olimpíadas e os Impactos Desejados nas Políticas Públicas de Esporte e Lazer das Cidades
Brasileiras. 
Organizado pela Prefeitura local, com o apoio do Ministério do Esporte e da Universidade
Metodista de São Paulo, o encontro tem como objetivo fomentar o diálogo entre os especialistas
nacionais e internacionais convidados e o público esperado de gestores, pesquisadores,
Profissionais e estudantes de Educação Física e de outras áreas, interessados nas políticas
públicas de esporte e lazer. 
O evento acontecerá na Universidade Metodista de São Paulo – Campus Rudge Campus, situada na Rua Alfeu Tavares, 149,
Rudge Campos, São Bernardo do Campo – SP. 
Informações e inscrições pelo telefone (11) 41265673, ou clique AQUI e acesse o Portal do Seminário. 

Profissional de Educação Física é destaque no Jornal Nacional

Identificar grandes talentos para qualquer esporte e aproveitar ao máximo o potencial que eles
têm é um desafio para muitos técnicos. Pensando nisso, o doutor em Educação Física Rudy
Nodari Júnior (CREF 000321G/SC) desenvolveu um sistema informatizado de leitura das
impressões digitais na Universidade do Oeste de Santa Catarina. O equipamento – inédito no
mundo – capta e analisa as imagens a partir de um método científico conhecido como
“dermatoglifia”. 
“A dermatoglifia é um método que estuda a marca genética e impressão digital como sendo
uma expressão das potencialidades genéticas que o indivíduo tem tanto para o esporte, quanto
para a promoção da saúde”, explica Nodari Júnior. 

O trabalho do Profissional de Educação Física, que levou cerca de quatro anos para ser concluído, recebeu merecido
reconhecimento em reportagem veiculada no Jornal Nacional, da TV Globo, do dia 20 de fevereiro. “Ficamos todos muito
orgulhosos com esta conquista, especialmente pelos resultados que poderá produzir na atuação dos Profissionais de
Educação Física, na promoção da saúde ou no esporte de alto rendimento”, afirmou o presidente do CREF3/SC, Prof. Marino
Tessari. 
Clique AQUI e assista ao vídeo da matéria. 
Fonte: Jornal Nacional 

Overtraining: excesso de exercício não garante corpo saudável

Nestes dias de calor, o próprio corpo pede atividade física. Até porque todo mundo quer ficar em cima para fazer bonito na
praia. Apesar de toda essa vibração, é importante lembrar que quando o assunto é corpo sarado e saudável não adianta
querer tirar o atraso de um ano em poucos meses. 
O Profissional de Educação Física Wallace Duarte (CREF 004570G/BA), da academia Marcial Fitness, lembra que a pressão
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CREF2/RS e Ministério Público assinam acordo

O Ministério Público de Santa Cruz do Sul, através da Promotoria de Defesa Comunitária, e o
CREF2/RS assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para fiscalização
conjunta de Profissionais de Educação Física, academias, clubes desportivos ou recreativos
e outros estabelecimentos que prestem serviços nas áreas de atividade física, desportiva e
afins. 
Segundo a Promotora Dra. Roberta Brenner de Moraes, o TAC representa um grande avanço
para o devido cumprimento legal e a garantia de que a sociedade seja atendida com
qualidade, por profissionais registrados e regularizados no CREF2/RS. De acordo com o
Termo, o CREF2/RS e o MPE atuarão em conjunto na orientação, fiscalização e autuação de
pessoas e estabelecimentos irregulares, abrindo inquérito e tomando as providências legais cabíveis para a regularização
dos mesmos. 
Fonte: CREF2/RS

As Políticas Públicas em pauta

A cidade de São Bernardo do Campo – SP será palco, entre os dias 24 e 27 de março, do 9º
Seminário Nacional de Políticas Públicas de Esporte e Lazer, que terá como tema: “Brasil 2016:
as Olimpíadas e os Impactos Desejados nas Políticas Públicas de Esporte e Lazer das Cidades
Brasileiras. 
Organizado pela Prefeitura local, com o apoio do Ministério do Esporte e da Universidade
Metodista de São Paulo, o encontro tem como objetivo fomentar o diálogo entre os especialistas
nacionais e internacionais convidados e o público esperado de gestores, pesquisadores,
Profissionais e estudantes de Educação Física e de outras áreas, interessados nas políticas
públicas de esporte e lazer. 
O evento acontecerá na Universidade Metodista de São Paulo – Campus Rudge Campus, situada na Rua Alfeu Tavares, 149,
Rudge Campos, São Bernardo do Campo – SP. 
Informações e inscrições pelo telefone (11) 41265673, ou clique AQUI e acesse o Portal do Seminário. 

Profissional de Educação Física é destaque no Jornal Nacional

Identificar grandes talentos para qualquer esporte e aproveitar ao máximo o potencial que eles
têm é um desafio para muitos técnicos. Pensando nisso, o doutor em Educação Física Rudy
Nodari Júnior (CREF 000321G/SC) desenvolveu um sistema informatizado de leitura das
impressões digitais na Universidade do Oeste de Santa Catarina. O equipamento – inédito no
mundo – capta e analisa as imagens a partir de um método científico conhecido como
“dermatoglifia”. 
“A dermatoglifia é um método que estuda a marca genética e impressão digital como sendo
uma expressão das potencialidades genéticas que o indivíduo tem tanto para o esporte, quanto
para a promoção da saúde”, explica Nodari Júnior. 

O trabalho do Profissional de Educação Física, que levou cerca de quatro anos para ser concluído, recebeu merecido
reconhecimento em reportagem veiculada no Jornal Nacional, da TV Globo, do dia 20 de fevereiro. “Ficamos todos muito
orgulhosos com esta conquista, especialmente pelos resultados que poderá produzir na atuação dos Profissionais de
Educação Física, na promoção da saúde ou no esporte de alto rendimento”, afirmou o presidente do CREF3/SC, Prof. Marino
Tessari. 
Clique AQUI e assista ao vídeo da matéria. 
Fonte: Jornal Nacional 

Overtraining: excesso de exercício não garante corpo saudável

Nestes dias de calor, o próprio corpo pede atividade física. Até porque todo mundo quer ficar em cima para fazer bonito na
praia. Apesar de toda essa vibração, é importante lembrar que quando o assunto é corpo sarado e saudável não adianta
querer tirar o atraso de um ano em poucos meses. 
O Profissional de Educação Física Wallace Duarte (CREF 004570G/BA), da academia Marcial Fitness, lembra que a pressão17/03/2017
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para conseguir o corpo perfeito pode provocar uma extrema fadiga muscular, causada pelo excesso de 
atividade física, também conhecida como Síndrome de Overtraining. 
“Antigamente, só atletas profissionais apresentavam o Overtraining. Hoje, esse problema tem sido 
muito comum nas academias, entre pessoas que não são atletas, mas que realizam treinos diários de três 
horas, quando o máximo ideal é uma hora e meia”, esclarece. 
Clique AQUI e confira a matéria na íntegra. 
Fonte: Correio (BA)
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Nº 43  Abril de 2010

Boletim Eletrônico - Nº 43

Encontros em Caxias do Sul

Nos dias 23 e 24 de março, o presidente do CONFEF, Prof. Jorge Steinhilber, participou de
um encontro com estudantes e profissionais para falar sobre a intervenção do Profissional
de Educação Física frente aos novos desafios. O tema é bastante atual, especialmente para
esta década que se inicia, na qual o Brasil sediará os principais eventos esportivos do
planeta. O evento aconteceu na Universidade de Caxias do Sul.

Ainda no município gaúcho, o Prof. Steinhilber, juntamente com o presidente do CREF2/RS,
Prof. Eduardo Merino, foi recebido pelo prefeito de Caxias do Sul, José Ivo Sartori, no dia 24
de março. Na reunião (foto), foram abordados temas como a Conferência Municipal de
Esporte e o investimento da prefeitura local em ações focadas em atividades físicas e esportivas, assim como em
instalações de academias ao ar livre. 
Fonto:Andréia Copini

CREF2/RS elege nova diretoria

Na segunda quinzena de março, tomou posse a nova Diretoria do Conselho Regional de Educação Física
da 2ª Região (CREF2/RS). A nova gestão se propõe a um trabalho participativo, transparente, com
ênfase na fiscalização e estudos que viabilizem, cada vez mais, o bom funcionamento administrativo e
técnico do Conselho, bem como o compromisso político com o atendimento às demandas que envolvam
a atuação do Profissional da Educação Física.

DIRETORIA 20102012

Presidente – Eduardo Merino (CREF 004493G/RS) 
1ª VicePresidente – Miria Suzana Burgos (CREF 001566G/RS) 
2ª VicePresidente – Álvaro Laitano da Silva (CREF 000006G/RS) 
1º Secretario – José Edgar Meurer (CREF 001953G/RS) 
2º Secretario – Giovanni Bavaresco (CREF 001512G/RS) 
1ª Tesoureira – Carmen Rosane Masson (CREF 001910G/RS) 
2º Tesoureiro – Leomar Tesche (CREF 000129G/RS)

Fonte: CREF2/RS 

A luta contra a obesidade infantil

Estratégias para motivar as crianças a perder peso, melhorar sua alimentação e, de quebra,
aumentar os níveis de exercícios físicos têm sido o foco de vários estudos. Um deles, da Escola
de Medicina de Baylor, EUA, acompanhou mais de 50 estudantes. Parte dos alunos foi orientada
a desenvolver programas de exercícios físicos monitorados pelos pais, enquanto a outra parte
teve acompanhamento de um instrutor de Educação Física.

No primeiro caso, os alunos eram orientados na escola durante três meses, uma vez por
semana, e tinham como material de apoio um livro de autoajuda e um caderno de anotações
para indicar suas evoluções. Paralelamente, o outro grupo tinha uma aula extra de Educação

Física (acompanhada por instrutores), quatro vezes por semana, além de palestras sobre nutrição. Após seis meses, o
segundo grupo mostrou uma diminuição de peso significante, além de melhores níveis de qualidade de vida. O grupo foi
monitorado novamente após um ano e, mais uma vez, dois anos após o término do estudo. Os resultados mostraram uma
manutenção da diminuição do peso, ao contrário dos alunos que haviam participado do programa autoorientado.

De acordo com os pesquisadores, os resultados preliminares sugerem que programas de manutenção do peso feitos dentro
das atividades escolares poderiam atingir efetivamente uma grande quantidade de crianças e refletir sobre a qualidade de
vida em longo prazo desses indivíduos.

Fonte: Expresso MT 
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O CONFEF agradece aos Profissionais de Educação Física Prof. Hani Awad (CREF
004655G/PR) e José Ricardo Rezende (CREF 001265G/SP) pelo envio dos
livros “Educação Física Escolar – Múltiplos Caminhos” e “Código Brasileiro de
Justiça Desportiva Anotado e Legislação Antidoping”, respectivamente.

Segundo o Prof. Awad, organizador da obra sobre a Educação Física Escolar –
tema do Biênio 20092010 lançado pelo Sistema CONFEF/CREFs –, o objetivo do
livro é oferecer diferentes possibilidades físicoeducativas que contribuam para
a reflexão, estimulação e construção de um conhecimento participativo e
criativo acerca do tema principal. Para isso, o livro é composto por 12 capítulos

teóricos e práticos escritos por 15 profissionais que atuam no ensino superior e possuem larga experiência na área escolar.
Para saber mais sobre a obra ou como adquirila, entre em contato com o autor pelos telefones (45) 33271304 / 9965
5932, ou pelo site www.hani.pro.br.

Já o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, consulta indispensável para os Profissionais de Educação Física, acaba de
passar por sua segunda reforma. Por isso, de acordo com o organizador da obra, Prof. José Rezende, que também é
advogado, “todas as competições desportivas deverão utilizar o livro atualizado para fins de processamento e julgamento
das infrações disciplinares e relativas ao desenvolvimento das próprias competições”. Para saber mais sobre o CBJD e as
formas de aquisição, acesse www.cbjd.com.br. 
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Orlando Silva e Ricardo Gomyde defendem Profissionais de Educação Física

O relator do PL 5186/05 na Comissão de Justiça e Cidadania do Senado (CCJ)
– que recebeu nova numeração, passando a se chamar PLC 9/2010 –,
senador Álvaro Dias (PSDBPR), se reuniu em seu gabinete o ministro do
Esporte, Orlando Silva, acompanhado do assessor Ricardo Gomyde, para
debater o projeto de lei que tramita na comissão. A forma de escolha do
procuradorgeral dos tribunais desportivos, a proteção aos clubes formadores
de jogadores de futebol e a responsabilização dos dirigentes desportivos que
tiverem gestão temerária foram os pontos mais discutidos.

Sobre a proposta incluída no projeto de lei que veio da Câmara dos
Deputados, que permite que exatletas exerçam atividades de Monitores de
Esporte, foi comum a análise de que não deve ser aprovada. Com isso, os
participantes assumiram um compromisso em defesa dos Profissionais de Educação Física, garantindo que a proposta será
retirada do PLC 9/2010.

Leia mais no Blog do Gomyde ou no site do CREF9/PR.

MANIFESTO

Foi aprovado na Câmara dos Deputados – e enviado para o Senado – o PL no 5.186/05, que altera a Lei 9.615/98 (“Lei
Pelé”) e inclui nesta o artigo 90E. Caso seja aprovada, a Lei passará a permitir que exatletas possam atuar como
Monitores de Esporte, o que será prejudicial à população brasileira.

Para evitar sua aprovação no Senado, é necessária uma campanha de repúdio ao atual texto do PL 5.186/05, e contamos
com a participação de TODOS nesta causa. BASTA CLICAR NO LINK ACIMA E ASSINAR O MANIFESTO, que também está
disponível no Portal CONFEF.

PARTICIPE! Ajude a divulgar o manifesto e a lutar pelo direito de a população ser assistida e orientada pelo Profissional de
Educação Física.

Irregularidades no Mato Grosso do Sul

Atendendo a denúncias, O CREF11/MSMT realizou uma fiscalização de rotina em três cidades do Estado do Mato Grosso do
Sul: Naviraí, Mundo Novo e Dourados. Foram encontradas irregularidades em todas elas. Em uma academia de Dourados,
por exemplo, só havia uma pessoa trabalhando, que se apresentou como estagiário, sendo, no momento, o único
responsável pelas atividades da musculação.

Já durante a realização dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (JAMS), em Mundo Novo, somente um profissional precisou
ser orientado. No entanto, o mesmo atendeu prontamente às solicitações do Conselho e pôde entrar em quadra com sua
equipe. Os JAMS são organizados pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), que inseriu no17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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regulamento da competição a obrigatoriedade do registro dos técnicos de todas as modalidades no CREF11/MSMT, firmando
uma parceria com o Conselho Regional.

Fonte: Portal MS 

Menos de 15% praticam atividade física com regularidade

Apenas 14,7% dos brasileiros praticam atividades físicas com a regularidade
recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), durante 30 minutos diários,
cinco vezes por semana, indica pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. O
estudo também mostra que chega a 16,4% o índice de sedentarismo no país –
porcentual de pessoas que não fazem nenhuma atividade física, nem mesmo durante
o deslocamento para o trabalho ou na limpeza da casa.

Nos períodos de descanso, os dados indicam que é a televisão o que mais distrai o
brasileiro – 25,8% dos adultos passam pelo menos três horas em frente à TV durante
cinco dias da semana ou mais. "É um lazer sedentário", avaliou a coordenadorageral
de Doenças a Agravos Não Transmissíveis do Ministério, Deborah Malta.

Para ela, os níveis representam um alerta, sobretudo se for considerado o baixo consumo de frutas e hortaliças e a elevada
ingestão de carnes gordurosas e refrigerantes.

Fonte: Estadão.com.br 
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regulamento da competição a obrigatoriedade do registro dos técnicos de todas as modalidades no CREF11/MSMT, firmando
uma parceria com o Conselho Regional.

Fonte: Portal MS 

Menos de 15% praticam atividade física com regularidade

Apenas 14,7% dos brasileiros praticam atividades físicas com a regularidade
recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), durante 30 minutos diários,
cinco vezes por semana, indica pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. O
estudo também mostra que chega a 16,4% o índice de sedentarismo no país –
porcentual de pessoas que não fazem nenhuma atividade física, nem mesmo durante
o deslocamento para o trabalho ou na limpeza da casa.

Nos períodos de descanso, os dados indicam que é a televisão o que mais distrai o
brasileiro – 25,8% dos adultos passam pelo menos três horas em frente à TV durante
cinco dias da semana ou mais. "É um lazer sedentário", avaliou a coordenadorageral
de Doenças a Agravos Não Transmissíveis do Ministério, Deborah Malta.

Para ela, os níveis representam um alerta, sobretudo se for considerado o baixo consumo de frutas e hortaliças e a elevada
ingestão de carnes gordurosas e refrigerantes.

Fonte: Estadão.com.br 
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CREF12/PEAL e Tribunal de Justiça assinam convênio inédito

O Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região (CREF 12/PEAL), que
compreende os estados de Pernambuco e Alagoas, e o Tribunal de Justiça de
Pernambuco assinaram convênio inédito para ampliar a fiscalização no Estado
e cumprir medidas protetivas em estabelecimentos que prestam serviços de
atividades físicas e esportivas nas áreas da Educação e da Saúde. O Convênio
foi assinado pelo presidente em exercício do Conselho, Claudiomar Feitosa, e
pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Desembargador José
Fernandes de Lemos.

“O convênio tem como objetivo garantir o cumprimento de medidas
estatutárias em academias de ginástica e artes marciais, clubes esportivos
e/ou recreativos e outros estabelecimentos congêneres, públicos ou privados,
com atuação na área de atividades físicas e esportivas, incluindo, escolas
públicas ou privadas, condomínios, centro de esportes, academias da cidade”,
afirmou Claudiomar Feitosa.

Fonte: CREF12/PEAL

Procon e CREF14/GOTO fiscalizam academias de ginástica

O Procon Goiás e o Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região (CREF14/GOTO)
realizaram uma operação de fiscalização em academias de ginástica. O objetivo era verificar
se as academias haviam cumprido as exigências de uma fiscalização anterior. Na ocasião,
elas foram orientadas sobre a necessidade de manter profissionais habilitados e inscritos no
Conselho em tempo integral dentro dos estabelecimentos.

Os responsáveis também foram alertados sobre a ilegalidade da comercialização de
anabolizantes e outras substâncias de uso controlado ou proibido. O alerta teve caráter
puramente preventivo e educativo, visto que não foram encontrados indícios da prática
criminosa e perigosa para a saúde.

A maioria dos estabelecimentos notificados já estava com a situação regularizada. O Procon
Goiás encontrou irregularidades em apenas nove academias. Estes estabelecimentos agora têm um prazo para regularizar a
situação e colocar a documentação em dia. 

Fonte: Goiás Agora

Irregularidades também em Patos de Minas

O Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região (CREF6/MG), juntamente com a Promotoria de Direito do Consumidor
de Patos de MinasMG, realizou um mutirão durante dois dias para fiscalizar estabelecimentos prestadores de atividade física
no município. A ação foi feita para atender a denúncias de cidadãos, preocupados com a qualidade dos serviços.

Na fiscalização foram atuadas e multadas pessoas físicas e jurídicas da região, que se encontravam em situação irregular. 

Atividade física previne a insônia

Quer dormir bem? Então, mexase. Esta é a recomendação de especialistas em sono: atividades físicas regulares levam o
indivíduo a fazer as pazes com o travesseiro. E, em muitos casos, o exercício pode reduzir ou até eliminar a necessidade de
tomar remédios para dormir.

– O ideal é praticar uma atividade física quatro vezes por semana, por pelo menos 40 minutos. E a intensidade do exercício
vai depender do condicionamento físico da pessoa. Para quem é sedentário, começar pela caminhada já vai trazer uma boa
melhora – diz a neurologista Andrea Bacelar, vicepresidente da Associação Brasileira do Sono.
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CREF12/PEAL e Tribunal de Justiça assinam convênio inédito

O Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região (CREF 12/PEAL), que
compreende os estados de Pernambuco e Alagoas, e o Tribunal de Justiça de
Pernambuco assinaram convênio inédito para ampliar a fiscalização no Estado
e cumprir medidas protetivas em estabelecimentos que prestam serviços de
atividades físicas e esportivas nas áreas da Educação e da Saúde. O Convênio
foi assinado pelo presidente em exercício do Conselho, Claudiomar Feitosa, e
pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Desembargador José
Fernandes de Lemos.

“O convênio tem como objetivo garantir o cumprimento de medidas
estatutárias em academias de ginástica e artes marciais, clubes esportivos
e/ou recreativos e outros estabelecimentos congêneres, públicos ou privados,
com atuação na área de atividades físicas e esportivas, incluindo, escolas
públicas ou privadas, condomínios, centro de esportes, academias da cidade”,
afirmou Claudiomar Feitosa.

Fonte: CREF12/PEAL

Procon e CREF14/GOTO fiscalizam academias de ginástica

O Procon Goiás e o Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região (CREF14/GOTO)
realizaram uma operação de fiscalização em academias de ginástica. O objetivo era verificar
se as academias haviam cumprido as exigências de uma fiscalização anterior. Na ocasião,
elas foram orientadas sobre a necessidade de manter profissionais habilitados e inscritos no
Conselho em tempo integral dentro dos estabelecimentos.

Os responsáveis também foram alertados sobre a ilegalidade da comercialização de
anabolizantes e outras substâncias de uso controlado ou proibido. O alerta teve caráter
puramente preventivo e educativo, visto que não foram encontrados indícios da prática
criminosa e perigosa para a saúde.

A maioria dos estabelecimentos notificados já estava com a situação regularizada. O Procon
Goiás encontrou irregularidades em apenas nove academias. Estes estabelecimentos agora têm um prazo para regularizar a
situação e colocar a documentação em dia. 

Fonte: Goiás Agora

Irregularidades também em Patos de Minas

O Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região (CREF6/MG), juntamente com a Promotoria de Direito do Consumidor
de Patos de MinasMG, realizou um mutirão durante dois dias para fiscalizar estabelecimentos prestadores de atividade física
no município. A ação foi feita para atender a denúncias de cidadãos, preocupados com a qualidade dos serviços.

Na fiscalização foram atuadas e multadas pessoas físicas e jurídicas da região, que se encontravam em situação irregular. 

Atividade física previne a insônia

Quer dormir bem? Então, mexase. Esta é a recomendação de especialistas em sono: atividades físicas regulares levam o
indivíduo a fazer as pazes com o travesseiro. E, em muitos casos, o exercício pode reduzir ou até eliminar a necessidade de
tomar remédios para dormir.

– O ideal é praticar uma atividade física quatro vezes por semana, por pelo menos 40 minutos. E a intensidade do exercício
vai depender do condicionamento físico da pessoa. Para quem é sedentário, começar pela caminhada já vai trazer uma boa
melhora – diz a neurologista Andrea Bacelar, vicepresidente da Associação Brasileira do Sono.
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Segundo a especialista, o ideal é fazer estas atividades físicas pela parte da manhã. Se a 
pessoa só tiver disponibilidade no fim da tarde ou à noite, o indicado é evitar fazer o 
exercício quatro horas antes de dormir:

– A atividade física libera hormônios como a endorfina, que relaxa. Mas também
libera a adrenalina, daí o alerta para evitar se exercitar antes de dormir.

Clique AQUI e leia a matéria na íntegra.

Fonte: JB On Line

ATENÇÃO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA!

Não deixe de participar das etapas estaduais da III Conferência Nacional de
Esporte!!!

A participação dos profissionais nesta etapa é extremamente importante,
pois são nestas que serão eleitos os delegados para participar dos momentos
decisórios na etapa nacional, que será realizada entre os dias 03 e 06 de
junho, em Brasília.

Informese no seu respectivo município / estado e exerça o seu direito de
participar dos rumos das Políticas Públicas e dos planos relacionados ao

Esporte.

Para mais informações acesse o Portal da III CNE pelo www.esporte.gov.br/conferencianacional. PARTICIPE!

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
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Estudantes e Profissionais fazem protestos em repúdio ao PL 5.186/05

Na última semana, estudantes e Profissionais de Educação Física fizeram manifestações em diferentes estados contra o texto
atual do projeto de lei nº 5.186/05, que altera a “Lei Pelé”, criando o cargo de “Monitor de Esporte” para exatletas.

A Praça da Liberdade, em Belo HorizonteMG, foi palco da manifestação “Apitaço” no dia 4 de maio. O protesto, promovido
pela APEFBH, e que contou com o apoio do CREF6/MG, reuniu estudantes e profissionais em um local histórico da capital
mineira.

Dois dias depois, foi a vez da cidade do Rio de Janeiro e da capital federal protestarem contra o projeto de lei. Em Brasília,
os manifestantes caminharam até a Esplanada dos Ministérios e ao Congresso Nacional, sendo uma comissão recebida pelo
gabinete do senador Marcelo Crivella (PRBRJ). O Conselheiro do CONFEF, Lúcio Rogério dos Santos, foi um dos que
comandaram o protesto.

Já no Rio, cerca de 600 profissionais e estudantes se reuniram em frente à sede da Associação Brasileira de Imprensa
(ABI), no Centro. Além do senador Crivella, participaram o deputado estadual Chiquinho da Mangueira (PMDB), os deputados
federais Otávio Leite (PSDBRJ) e Solange Amaral (DEMRJ), além de diversos representantes da categoria. O movimento
contou com o apoio do CREF1/RJES

Os protestos representam uma resposta da sociedade, que exige o direito de ser orientada quanto às atividades físicas por
um profissional habilitado e capacitado.

A luta continua!

Clique AQUI e assine o manifesto do CONFEF em repúdio ao texto atual do PL 5186/05.

Uma bela homenagem a um ícone da Educação Física brasileira

No dia 02 de maio o esporte carioca recebeu um belo presente com a inauguração da Vila Olímpica Professor Manoel José
Gomes Tubino, em Jacarepaguá. Referência na Educação Física do país, Prof. Tubino foi o primeiro brasileiro a presidir a
Federação Internacional de Educação Física (FIEP). Além disso, foi presidente do Conselho Nacional de Desporto (CND),
maior instância do esporte na década de 1980, sendo responsável pela modernização da legislação esportiva no Brasil;
presidente do Instituto Nacional de Esportes (INDESP); e Secretário Nacional de Esportes, na década de 1990, cargo com
status de ministro.
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Estudantes e Profissionais fazem protestos em repúdio ao PL 5.186/05

Na última semana, estudantes e Profissionais de Educação Física fizeram manifestações em diferentes estados contra o texto
atual do projeto de lei nº 5.186/05, que altera a “Lei Pelé”, criando o cargo de “Monitor de Esporte” para exatletas.

A Praça da Liberdade, em Belo HorizonteMG, foi palco da manifestação “Apitaço” no dia 4 de maio. O protesto, promovido
pela APEFBH, e que contou com o apoio do CREF6/MG, reuniu estudantes e profissionais em um local histórico da capital
mineira.

Dois dias depois, foi a vez da cidade do Rio de Janeiro e da capital federal protestarem contra o projeto de lei. Em Brasília,
os manifestantes caminharam até a Esplanada dos Ministérios e ao Congresso Nacional, sendo uma comissão recebida pelo
gabinete do senador Marcelo Crivella (PRBRJ). O Conselheiro do CONFEF, Lúcio Rogério dos Santos, foi um dos que
comandaram o protesto.

Já no Rio, cerca de 600 profissionais e estudantes se reuniram em frente à sede da Associação Brasileira de Imprensa
(ABI), no Centro. Além do senador Crivella, participaram o deputado estadual Chiquinho da Mangueira (PMDB), os deputados
federais Otávio Leite (PSDBRJ) e Solange Amaral (DEMRJ), além de diversos representantes da categoria. O movimento
contou com o apoio do CREF1/RJES

Os protestos representam uma resposta da sociedade, que exige o direito de ser orientada quanto às atividades físicas por
um profissional habilitado e capacitado.

A luta continua!

Clique AQUI e assine o manifesto do CONFEF em repúdio ao texto atual do PL 5186/05.

Uma bela homenagem a um ícone da Educação Física brasileira

No dia 02 de maio o esporte carioca recebeu um belo presente com a inauguração da Vila Olímpica Professor Manoel José
Gomes Tubino, em Jacarepaguá. Referência na Educação Física do país, Prof. Tubino foi o primeiro brasileiro a presidir a
Federação Internacional de Educação Física (FIEP). Além disso, foi presidente do Conselho Nacional de Desporto (CND),
maior instância do esporte na década de 1980, sendo responsável pela modernização da legislação esportiva no Brasil;
presidente do Instituto Nacional de Esportes (INDESP); e Secretário Nacional de Esportes, na década de 1990, cargo com
status de ministro.
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Com capacidade para atender mensalmente cerca de três mil pessoas, o espaço 
possui pista de atletismo com dimensões oficiais; parque aquático; quadras 
poliesportivas; ginásio; salas especiais para atividades da terceira idade e de artes 
marciais; campo de futebol; quadras para vôlei de praia e de tênis; auditório e 
biblioteca; além de um parque infantil.

A inauguração contou com a presença do prefeito do Rio, Eduardo Paes, do 
governador Sérgio Cabral, do presidente do CONFEF, Prof. Jorge Steinhilber, 
dentre outras autoridades.

CREF14/GOTO e Vigilância Sanitária de Caldas Novas realizam fiscalização

Em abril, foi realizada uma fiscalização em academias,
clubes e hotéis do município de Caldas Novas (cidade
turística de Goiás a 185 km da capital). Na ocasião,
foram verificadas as condições da prestação de
serviços e a habilitação dos profissionais que ministram
atividades físicas e esportivas.

A equipe do CREF14/GOTO, coordenada pelo
presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização,
conselheiro Marcos Lopes de Oliveira, em conjunto com

a Vigilância Sanitária municipal, estabeleceram prazos para a adequação das
irregularidades encontradas. Apenas um estabelecimento foi lacrado pelas autoridades.
No entanto, nove pessoas sem registros no CREF, que se passavam por Profissionais de
Educação Física, foram denunciadas na Delegacia de Polícia Civil de Caldas Novas e terão
que responder processo por exercício ilegal da profissão.

Conscientes da importância dos exercícios físicos e esportes para a saúde da população e
dos turistas, os poderes legislativos e executivos de Caldas Novas criaram a Lei Municipal nº 1329/05, que regulamenta o
funcionamento das academias e espaços similares no município, garantindo que somente profissionais legalmente
habilitados possam dinamizar exercícios físicos e esporte no município.

Como explorar a corrida de orientação e o trekking nas escolas

Use percursos com obstáculos e traçados desafiadores e revele aos estudantes
uma maneira diferente de praticar a corrida como esporte

Não há tempo a perder! O raciocínio precisa ser veloz. Depois de dar uma olhada no
mapa e na bússola, a ordem é seguir para o próximo ponto, vencendo os obstáculos,
até completar todo o trajeto no menor intervalo de tempo possível. Essa é uma cena
típica da corrida de orientação, criada em 1918 pelo major sueco Ernst Killander (1882
1958), que chegou aos quartéis brasileiros na década de 1970 e depois de dez anos
conquistou os membros da sociedade civil.

Geralmente praticada em meio à natureza, a atividade guarda semelhanças com o
trekking, um esporte de aventura. Em ambos, os participantes devem escolher a melhor rota para percorrer um terreno
pouco conhecido e cheio de obstáculos e passar pelos postos de controle antes de cruzar a linha de chegada. Porém, na
corrida de orientação, a luta é contra o relógio e a disputa é individual e no trekking os competidores são divididos em
equipes e as regras ditam que vence quem mais se aproximar do tempo estipulado de duração da prova.

Clique AQUI e confira a matéria na íntegra.

Fonte: Revista Nova Escola 
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Nº 47  Junho de 2010

Boletim Eletrônico - Nº 47

Monitor de Esporte

A votação do PLC 09/2010 (antigo PL 5.186/05), que insere na "Lei Pelé" o artigo 90E, criando o cargo de Monitor de
Esporte para exatletas, foi novamente adiada para a próxima quartafeira (09/06).

É importante ressaltar que o relator do projeto de lei, senador Álvaro Dias (PSDBPR) apresentou no seu relatório na sessão
desta quartafeira a retirada do artigo 90E, assim como acatou o substitutivo do senador Marcelo Crivella (PRBRJ) de
supressão do mesmo. Desta forma, tanto a situação, quanto a oposição, foram sensibilizadas pelo belo trabalho realizado
por todos.

Contudo, precisamos continuar a nossa luta para que, realmente, possamos assegurar o direito da população de ser
orientada e assistida por profissionais capacitados no que se refere a atividade física e esportiva.

Vamos continuar enviando mensagens aos senadores da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), pedindo a retirada deste
artigo do PLC 09/2010.

Clique AQUI para ter acesso aos emails dos senadores.

Universidade e Ministério Público Federal assinam acordo

A Universidade de São Paulo (UNICID) assinou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC No
09/2010 – com o Ministério Público Federal (MPF), se prontificando a informar os vestibulandos e
estudantes do curso de Educação Física a respeito da diferença entre as formações em
licenciatura e bacharelado. De acordo com o documento, a universidade paulista se
comprometeria a inserir no site, até o final do mês de maio, informações claras sobre as
possibilidades de atuação dos Profissionais de Educação Física formados em licenciatura e
bacharelado.

Segundo o TAC, no site deverá constar o seguinte texto:

“Há diferença na atuação profissional de licenciados e bacharelados em Educação Física. Os
licenciados, tendo concluído curso de duração mínima de três anos, estão qualificados apenas
para atuar como professores na educação básica (ensino fundamental e médio). Os bacharelados,
depois de concluído curso de duração mínima de quatro anos, poderão atuar exclusivamente em
clubes esportivos, academias de ginástica, como personal trainer e assemelhados, não podendo atuar como professores na
educação básica”.

O Termo de Ajustamento de Conduta ainda solicita à UNICID que envie um relatório das “providencias adotadas no
cumprimento das obrigações constantes no presente Termo”. O não cumprimento total do TAC poderá levar à Instituição de
Ensino Superior a pagar uma multa diária de R$ 5 mil.

Academias são interditadas em Pernambuco

Treze academias de ginástica foram fechadas em CaruaruPE durante uma ação de
fiscalização do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região (CREF12/PEAL), em
parceria com a Vigilância Sanitária daquele município. Os estabelecimentos não possuíam
registro no conselho e em alguns deles foi constatada a presença de pessoas exercendo
ilegalmente a função de professor de Educação Física. A ação de fiscalização aconteceu
durante três dias.

Os estabelecimentos interditados podem, inclusive, pagar uma multa caso não cumpram as
exigências para se adequarem às normas. De acordo com o CREF12/PEAL, a fiscalização
possui caráter educativo e tem como objetivo alertar as pessoas que frequentam esses estabelecimentos irregulares quanto
aos riscos que estão correndo pela prática do exercício de forma inadequada. 17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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Fonte: Diário de Pernambuco

Atividade física x câncer e problemas renais

Mais um motivo para se exercitar. A revista “Archives of Internal Medicine” publicou
quatro estudos que afirmam: o hábito de praticar exercícios está associado à maior
proteção contra o câncer colorretal. Mexer o corpo também beneficia os rins.

Os autores do estudo observaram que o exercício reduz a chance de doentes com
câncer colorretal terem metástases, bem como as complicações ou perda da função
renal em idosos, algo comum na velhice. A quantidade de exercício e a sua
intensidade necessária para obter benefícios variam de acordo com a condição clínica
que se pretende aprimorar.

Vinte minutos de caminhada, cinco vezes por semana, ajudam a prevenir quedas e a
manter a saúde mental e dos ossos. Para se proteger de doenças cardíacas e câncer, assim como ganhar mais vantagens no
controle e na redução do peso, é preciso, pelo menos, o dobro dessa atividade. 

Fonte: Bemestar.globo.com 

CONFEF no Twitter

As mídias sociais já estão na rotina de boa parte da população mundial. E o Brasil não fica por
baixo, sendo considerado, segundo pesquisas, como um dos países que mais utilizam essas
poderosas redes de contatos. Orkut, Facebook, Linkedin. Messenger, Twitter, dentre outras, são
ferramentas utilizadas tanto pelas pessoas físicas, quanto por empresas e organizações.

E o CONFEF não poderia ficar de fora. Visando encurtar a distância entre o Conselho, os
Profissionais de Educação Física e a sociedade em geral, foi lançado este ano o Twitter

CONFEF. Nele você encontra notícias sobre a profissão, eventos, as ações do Sistema e muito mais! 

Se você possui Twitter, siga o CONFEF e mantenhase informado sobre o universo da Educação Física no Brasil e no mundo.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO.
 

Atenção: 
O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF  

não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo 
terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228



Conselho Federal de Educação Física Boletim Eletrônico

73

17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=449 2/2

Fonte: Diário de Pernambuco

Atividade física x câncer e problemas renais

Mais um motivo para se exercitar. A revista “Archives of Internal Medicine” publicou
quatro estudos que afirmam: o hábito de praticar exercícios está associado à maior
proteção contra o câncer colorretal. Mexer o corpo também beneficia os rins.

Os autores do estudo observaram que o exercício reduz a chance de doentes com
câncer colorretal terem metástases, bem como as complicações ou perda da função
renal em idosos, algo comum na velhice. A quantidade de exercício e a sua
intensidade necessária para obter benefícios variam de acordo com a condição clínica
que se pretende aprimorar.

Vinte minutos de caminhada, cinco vezes por semana, ajudam a prevenir quedas e a
manter a saúde mental e dos ossos. Para se proteger de doenças cardíacas e câncer, assim como ganhar mais vantagens no
controle e na redução do peso, é preciso, pelo menos, o dobro dessa atividade. 

Fonte: Bemestar.globo.com 

CONFEF no Twitter

As mídias sociais já estão na rotina de boa parte da população mundial. E o Brasil não fica por
baixo, sendo considerado, segundo pesquisas, como um dos países que mais utilizam essas
poderosas redes de contatos. Orkut, Facebook, Linkedin. Messenger, Twitter, dentre outras, são
ferramentas utilizadas tanto pelas pessoas físicas, quanto por empresas e organizações.

E o CONFEF não poderia ficar de fora. Visando encurtar a distância entre o Conselho, os
Profissionais de Educação Física e a sociedade em geral, foi lançado este ano o Twitter

CONFEF. Nele você encontra notícias sobre a profissão, eventos, as ações do Sistema e muito mais! 

Se você possui Twitter, siga o CONFEF e mantenhase informado sobre o universo da Educação Física no Brasil e no mundo.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO.
 

Atenção: 
O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF  

não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo 
terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Monitor de Esporte

Atendendo às reivindicações dos estudantes e Profissionais de Educação Física, do
Sistema CONFEF/CREFs e de diversos setores e autoridades ligadas à categoria, no
último dia 09 de junho, o Senado Federal aprovou o relatório do senador Álvaro
Dias (PSDB/PR), que suprimia o artigo 90E do PLC 09/2010 – acatando emenda do
senador Marcelo Crivella (PRBRJ). 

O artigo previa a criação do cargo de “Monitor de Esporte” para exatleta que
tenha exercido a profissão durante, no mínimo, três anos consecutivos ou cinco
anos alternados. O relatório foi analisado e votado em reunião conjunta das
comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), de Assuntos Econômicos
(CAE), de Assuntos Sociais (CAS) e de Educação, Cultura e Esporte (CE). A matéria
agora volta à Câmara dos Deputados para a votação final. Caso aprovada, segue
para a sanção do presidente da República. 

Cinco dias antes, durante discurso na abertura na III Conferência Nacional do Esporte, o presidente Lula já havia admitido
que o equivoco na criação do cargo de Monitor de Esporte era do próprio governo. “Parece que o erro que está no projeto é
nosso mesmo. É preciso chamar os nossos líderes no Senado e dizer que não é aquilo que nós queremos”, afirmou Lula na
ocasião. 

A exclusão do artigo é uma vitória dos estudantes e Profissionais de Educação Física, do Sistema CONFEF/CREFs e de outras
entidades e associações ligadas à categoria, além da própria população, que continua com o direito de ser orientada no que
diz respeito aos serviços em atividades físicas e esportivas por um profissional qualificado e capacitado. 

Agradecemos aos senadores das comissões citadas acima, que se sensibilizaram com as reivindicações da sociedade e
votaram pela retirada do artigo 90E do projeto de lei. 

A conquista é de todos nós!

CREF11/MSMT encontra irregularidades em 66 estabelecimentos de Campo Grande

O Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (CREF11/MSMT), em apenas
uma semana de fiscalização em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, flagrou 66
estabelecimentos que oferecem serviços em atividades físicas e esportivas, como
academias e clubes, em situação irregular. Agora os profissionais têm um prazo de 30
dias para se regularizar junto ao Conselho. 

A fiscalização, que começou no dia 07 de junho, encontrou diversas irregularidades
nesses locais. As principais são: pessoas físicas e estabelecimentos sem registro e
estagiários irregulares. A fiscalização segue até esta sextafeira (18).

A força do calcanhar de Aquiles

De Chang W. Lee / The New York Times 

Sinônimo de fraqueza e vulnerabilidade através dos séculos, o calcanhar de Aquiles é um injustiçado. Pelo menos no que diz
respeito a nossa capacidade de correr, o mito grego é mesmo só isso, uma fantasia. Graças a um tendão de Aquiles todo
especial, o ser humano é um corredor de longa distância nato. Um estudo da Universidade de Manchester, no Reino Unido,
revelou que não somente o tendão de Aquiles é essencial à forma como o ser humano se locomove, como lhe dá ainda
extrema resistência para percorrer longas distâncias. 

Na verdade, diferentemente do que afirmam preguiçosos, a capacidade de correr longas distâncias de nossa espécie é
excepcionalmente boa. Em distâncias superiores a dezenas de quilômetros, maratonistas de elite podem superar até mesmo
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Atendendo às reivindicações dos estudantes e Profissionais de Educação Física, do
Sistema CONFEF/CREFs e de diversos setores e autoridades ligadas à categoria, no
último dia 09 de junho, o Senado Federal aprovou o relatório do senador Álvaro
Dias (PSDB/PR), que suprimia o artigo 90E do PLC 09/2010 – acatando emenda do
senador Marcelo Crivella (PRBRJ). 

O artigo previa a criação do cargo de “Monitor de Esporte” para exatleta que
tenha exercido a profissão durante, no mínimo, três anos consecutivos ou cinco
anos alternados. O relatório foi analisado e votado em reunião conjunta das
comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), de Assuntos Econômicos
(CAE), de Assuntos Sociais (CAS) e de Educação, Cultura e Esporte (CE). A matéria
agora volta à Câmara dos Deputados para a votação final. Caso aprovada, segue
para a sanção do presidente da República. 

Cinco dias antes, durante discurso na abertura na III Conferência Nacional do Esporte, o presidente Lula já havia admitido
que o equivoco na criação do cargo de Monitor de Esporte era do próprio governo. “Parece que o erro que está no projeto é
nosso mesmo. É preciso chamar os nossos líderes no Senado e dizer que não é aquilo que nós queremos”, afirmou Lula na
ocasião. 

A exclusão do artigo é uma vitória dos estudantes e Profissionais de Educação Física, do Sistema CONFEF/CREFs e de outras
entidades e associações ligadas à categoria, além da própria população, que continua com o direito de ser orientada no que
diz respeito aos serviços em atividades físicas e esportivas por um profissional qualificado e capacitado. 

Agradecemos aos senadores das comissões citadas acima, que se sensibilizaram com as reivindicações da sociedade e
votaram pela retirada do artigo 90E do projeto de lei. 

A conquista é de todos nós!

CREF11/MSMT encontra irregularidades em 66 estabelecimentos de Campo Grande

O Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (CREF11/MSMT), em apenas
uma semana de fiscalização em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, flagrou 66
estabelecimentos que oferecem serviços em atividades físicas e esportivas, como
academias e clubes, em situação irregular. Agora os profissionais têm um prazo de 30
dias para se regularizar junto ao Conselho. 

A fiscalização, que começou no dia 07 de junho, encontrou diversas irregularidades
nesses locais. As principais são: pessoas físicas e estabelecimentos sem registro e
estagiários irregulares. A fiscalização segue até esta sextafeira (18).

A força do calcanhar de Aquiles

De Chang W. Lee / The New York Times 

Sinônimo de fraqueza e vulnerabilidade através dos séculos, o calcanhar de Aquiles é um injustiçado. Pelo menos no que diz
respeito a nossa capacidade de correr, o mito grego é mesmo só isso, uma fantasia. Graças a um tendão de Aquiles todo
especial, o ser humano é um corredor de longa distância nato. Um estudo da Universidade de Manchester, no Reino Unido,
revelou que não somente o tendão de Aquiles é essencial à forma como o ser humano se locomove, como lhe dá ainda
extrema resistência para percorrer longas distâncias. 

Na verdade, diferentemente do que afirmam preguiçosos, a capacidade de correr longas distâncias de nossa espécie é
excepcionalmente boa. Em distâncias superiores a dezenas de quilômetros, maratonistas de elite podem superar até mesmo17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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cavalos. O diferencial do tendão de Aquiles humano são a elasticidade e a
resistência. O curioso é que o estudo não foi realizado por especialistas em
fisiologia ou áreas correlatas. É de autoria de um grupo que estuda a evolução
dos primatas e investiga como o ser humano adquiriu uma capacidade única
para se locomover com agilidade sobre duas pernas. 

O trabalho foi realizado com modelos computacionais capazes de fazer milhares
de simulações de corridas até identificar qual a forma mais eficiente. A meta era
descobrir que parte de nossa anatomia fazia diferença significativa. A resposta
foi o tendão de Aquiles. 

Fonte: O Globo

Agradecimento

O CONFEF agradece ao Profissional de Educação Física Prof. Claudio Franzen (CREF 003304G/RS) pela
doação do DVD “ABC da Ginástica Aeróbica” à nossa biblioteca. O Prof. Claudio lançou o DVD com o
objetivo de oferecer aos estudantes e Profissionais de Educação Física um material didático e pedagógico
para a construção de uma aula de ginástica aeróbica, pois entende existir uma deficiência deste tipo de
bibliografia no mercado. 

Mais informações sobre o material e como adquirir pelo email: ranzen@franzenfitness.com.br 

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Fiscalização encontra silicone e seringas em academias de ginástica

Três academias localizadas no município de Escada, zona da Mata Sul do estado de
Pernambuco, foram interditadas em junho. Uma fiscalização do Conselho Regional
de Educação Física da 12ª Região (CREF12/PEAL), juntamente com a Agência
Pernambucana de Vigilância Sanitária (APEVISA), o Tribunal de Justiça, a
Secretaria de Defesa Social e a Polícia Militar encontrou silicone e seringas nos
locais de prática esportiva. Além disso, duas pessoas foram detidas por exercício
ilegal da profissão. Uma delas, inclusive, estava sem o registro da Vigilância
Sanitária.

A fiscalização foi consequência de diversas denúncias de irregularidades em
estabelecimentos do município. O CREF12/PEAL disponibiliza o email

fiscalizacao@cref12.org.br e os telefones (81) 32260996 / 32262088 para que as denúncias sejam apuradas.

Fonte: Diário de Pernambuco

Professores também são alvo de bullying

Alunos se unem para agredir e constranger docentes pela internet

A Profissional de Educação Física Etiene Selbach Silveira (CREF 006731G/RS), 42 anos,
mal conhecia o Orkut quando foi apresentada ao site de relacionamentos, há cinco anos,
da pior forma possível. Soube por amigas, entre uma aula e outra, que alunas haviam
criado uma comunidade virtual recheada de comentários maldosos e humilhantes,
intitulada “Eu odeio Etiene”. A frustração foi tanta que a educadora abandonou a profissão
e decidiu nunca mais voltar a lecionar.

Etiene não tem dúvidas: foi vítima de cyberbullying, a prática repetitiva de agressões
psicológicas via internet. Algo que acreditava acontecer apenas entre adolescentes e que,
assim como o bullying, ganhou espaço na mídia como um problema estudantil.

– O que eu vivi não desejo para ninguém. Sempre me dei bem com meus alunos. Foi um choque saber o que aquele
grupinho estava fazendo – conta Etiene.

Clique AQUI e leia a matéria na íntegra.

Fonte: Zero Hora (RS) 

Alerta sobre acidentes

Cada vez mais gente força, mas nem todo adota treinamento de mundo é cuidadoso

O treinamento de força é tudo de bom. Aumenta o tônus, melhora o desempenho de
corredores e é o que mais dá ganho estético. Porém, como qualquer atividade, causa
problemas se mal executado. É o que mostra claramente um estudo americano. Ele revela
que, de 1990 a 2007, houve aumento de 48% de acidentes na musculação.

Os números só valem para os EUA, mas o alerta é global. Segundo o estudo publicado na
revista "The American Journal of Sports Medicine", as pessoas não prestam muita atenção

ao recolocar pesos no chão. Outro perigo é levantar cargas maiores do que o suportável. Nas mulheres, pernas e pés são os
mais afetados. Nos homens, tronco e mãos. Enquanto as mulheres estão mais sujeitas a fraturas, os homens correm risco
maior de distensões e torções. Mais de 90% dos acidentes ocorrem com pesos livres – máquinas são mais seguras. É por
isso que a orientação constante de um bom Profissional de Educação Física faz toda a diferença, não só nos resultados, mas
para evitar lesões.17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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Fonte: O Globo

Errata

No último Boletim (Nº 48), na nota de agradecimento, erramos o endereço eletrônico do Prof. Claudio Franzen

(CREF 003304G/RS), autor do DVD “ABC da Ginástica Aeróbica”.

O email correto é: franzen@franzenfitness.com.br.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Fonte: O Globo

Errata

No último Boletim (Nº 48), na nota de agradecimento, erramos o endereço eletrônico do Prof. Claudio Franzen

(CREF 003304G/RS), autor do DVD “ABC da Ginástica Aeróbica”.

O email correto é: franzen@franzenfitness.com.br.
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Nº 50  Julho 2010

FlorianópolisSC inclui a Educação Física no NASF

Até pouco tempo atrás, a Educação Física não figurava entre as
profissões que compõem a Atenção à Saúde, dentro de Estados e
municípios brasileiros. Em Santa Catarina, esse cenário foi alterado em
2002, com a criação de vagas específicas para os profissionais na área,
visando a promover maior qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade
e riscos à saúde.

Grande entusiasta da Educação Física, o secretário de Saúde de
Florianópolis, Dr. João Cândido da Silva, criou a vaga de Profissional de
Educação Física no quadro de servidores efetivos no Estado (enquanto
Secretário estadual de Saúde) e levou a experiência ao município por
atribuir à Educação Física uma grande parcela da diminuição dos casos

de internação.

Para o secretário, a Educação Física faz parte da estratégia da saúde. “A Educação Física foi uma das profissões que lutamos
para incluir, junto com o CREF3/SC, na saúde do Estado, em 2002. É a profissão que mais trouxe contribuições para a
promoção e a recuperação das pessoas que precisaram utilizar o Sistema de Saúde, tanto no Estado quanto no município de
Florianópolis”, afirma ele, completando que o ideal seria implantar vagas para a categoria no Estado inteiro para garantir o
suporte fundamental para a recuperação de doenças.

Em Florianópolis, os profissionais de Educação Física atuam na Atenção Primaria à Saúde, fazendo a promoção e a
prevenção à saúde, em especial a grupos de idosos, onde as mulheres são maioria. “Também atuam na atenção terciária,
na recuperação de cirurgias, de doenças crônicas, utilizando conhecimentos técnicos, na química fina, na alta
especialização”, completa João Candido.

Fonte: CREF3/SC

VI Jornada SOCERJ de Educação Física em Cardiologia

Na última edição da Revista EF nº 36 (junho), publicamos uma reportagem destacando a importância da intervenção do
Profissional de Educação Física na saúde, seja qual for a necessidade.

Na cardiologia, cada vez mais, a atuação deste profissional tem obtido reconhecimento tanto pelos usuários dos serviços
(pacientes e expacientes), quanto pelos demais profissionais de saúde. Isso só é possível graças aos excelentes resultados
gerados pela intervenção deste nas unidades de saúde – como em hospitais, clínicas, postos de saúde etc.

Coordenadora do setor de Reabilitação Física do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) no Rio de Janeiro, a Prof. Luisa
Meirelles (CREF 000961G/RJ) acredita existir um enorme espaço a ser preenchido pelo profissional nesta área. “É uma
porta que se abre e temos que aproveitar. A gente não está invadindo a área de ninguém, e sim somando”, explica.

Como forma de disseminar os conhecimentos dos Profissionais de Educação Física que atuam na reabilitação cardíaca, a
Prof. Luisa Meirelles coordena no dia 04 de agosto a Jornada de Educação Física em Cardiologia , que vai acontecer no
Rio de Janeiro  RJ. O evento faz parte do 27º Congresso de Cardiologia da SOCERJ (Sociedade de Cardiologia no Estado do
Rio de Janeiro). Uma ótima oportunidade para debater as questões que envolvem a intervenção do Profissional de Educação
Física junto com os demais atuantes da área.
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Nº 50  Julho 2010

FlorianópolisSC inclui a Educação Física no NASF

Até pouco tempo atrás, a Educação Física não figurava entre as
profissões que compõem a Atenção à Saúde, dentro de Estados e
municípios brasileiros. Em Santa Catarina, esse cenário foi alterado em
2002, com a criação de vagas específicas para os profissionais na área,
visando a promover maior qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade
e riscos à saúde.

Grande entusiasta da Educação Física, o secretário de Saúde de
Florianópolis, Dr. João Cândido da Silva, criou a vaga de Profissional de
Educação Física no quadro de servidores efetivos no Estado (enquanto
Secretário estadual de Saúde) e levou a experiência ao município por
atribuir à Educação Física uma grande parcela da diminuição dos casos

de internação.

Para o secretário, a Educação Física faz parte da estratégia da saúde. “A Educação Física foi uma das profissões que lutamos
para incluir, junto com o CREF3/SC, na saúde do Estado, em 2002. É a profissão que mais trouxe contribuições para a
promoção e a recuperação das pessoas que precisaram utilizar o Sistema de Saúde, tanto no Estado quanto no município de
Florianópolis”, afirma ele, completando que o ideal seria implantar vagas para a categoria no Estado inteiro para garantir o
suporte fundamental para a recuperação de doenças.

Em Florianópolis, os profissionais de Educação Física atuam na Atenção Primaria à Saúde, fazendo a promoção e a
prevenção à saúde, em especial a grupos de idosos, onde as mulheres são maioria. “Também atuam na atenção terciária,
na recuperação de cirurgias, de doenças crônicas, utilizando conhecimentos técnicos, na química fina, na alta
especialização”, completa João Candido.

Fonte: CREF3/SC

VI Jornada SOCERJ de Educação Física em Cardiologia

Na última edição da Revista EF nº 36 (junho), publicamos uma reportagem destacando a importância da intervenção do
Profissional de Educação Física na saúde, seja qual for a necessidade.

Na cardiologia, cada vez mais, a atuação deste profissional tem obtido reconhecimento tanto pelos usuários dos serviços
(pacientes e expacientes), quanto pelos demais profissionais de saúde. Isso só é possível graças aos excelentes resultados
gerados pela intervenção deste nas unidades de saúde – como em hospitais, clínicas, postos de saúde etc.

Coordenadora do setor de Reabilitação Física do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) no Rio de Janeiro, a Prof. Luisa
Meirelles (CREF 000961G/RJ) acredita existir um enorme espaço a ser preenchido pelo profissional nesta área. “É uma
porta que se abre e temos que aproveitar. A gente não está invadindo a área de ninguém, e sim somando”, explica.

Como forma de disseminar os conhecimentos dos Profissionais de Educação Física que atuam na reabilitação cardíaca, a
Prof. Luisa Meirelles coordena no dia 04 de agosto a Jornada de Educação Física em Cardiologia , que vai acontecer no
Rio de Janeiro  RJ. O evento faz parte do 27º Congresso de Cardiologia da SOCERJ (Sociedade de Cardiologia no Estado do
Rio de Janeiro). Uma ótima oportunidade para debater as questões que envolvem a intervenção do Profissional de Educação
Física junto com os demais atuantes da área.
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PE: projeto estuda o impacto de atividades físicas em portadores de HIV

Uma academia de ginástica foi montada no Hospital Correia Picanço, e irá ajudar os médicos a entender o impacto de
atividades físicas no organismo dos portadores de HIV. O espaço começou a funcionar no dia 05 de julho e faz parte do
Projeto Novos Rumos.

Com a pesquisa, o objetivo é avaliar como o organismo dos pacientes soropositivos vai se comportar diante de atividades
físicas. A princípio, 36 pessoas participarão das atividades. Elas serão acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, que
inclui: médico infectologista, nutricionista, cardiologista, enfermeiro e Profissional de Educação Física.

Fonte: PE 360 Graus

Aparelho desvenda a força dos dedos

A força dos dedos da mão era desconhecida pela ciência. Os
equipamentos utilizados para medir o desempenho da
empunhadura, chamados de dinamômetros manuais,
registravam apenas o valor máximo da força muscular das
mãos. Mas o Handrip Dynamometer (dinamômetro de
preensão da mão), desenvolvido pelo Profissional de Educação
Física José Marques Novo Júnior (CREF 005720G/MG), da
Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid) da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), traz componentes
eletrônicos capazes de mensurar e registrar a força dos
indicadores, médios, anelares e mínimos.

“Vamos ter condições de incorporar análises estatísticas e
matemáticas nos testes de preensão”, diz o pesquisador. O
aparelho é composto por um dinamômetro manual com

sensores individuais para os dedos, um condicionador e amplificador de sinais e um computador para registro e análise dos
sinais. Conjugados, os dispositivos fornecem curvas forçatempo de preensão da mão e força dos dedos. “Ninguém até hoje
conseguiu avaliar a performance da mão”, enfatiza José Marques.

Clique AQUI e leia a matéria na íntegra.

Fonte: Correio Brasiliense

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 51  Agosto 2010

CREF2/RS fiscaliza academias no Sul

Fisioterapeuta da clínica foi flagrada pelo Conselho dando aula de
Pilates a um aluno, e não paciente

Fiscais do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul
(CREF2/RS) notificaram, no dia 21 de julho, uma clínica de Fisioterapia e
Studio Pilates na Zona Sul de Porto Alegre. O motivo foi o exercício ilegal da
profissão. Os fiscais flagraram uma fisioterapeuta dando aula de Pilates a
um aluno, e não a um paciente encaminhado por um médico.

“Neste caso, cabe ao Profissional de Educação Física ministrar a aula, e não
um fisioterapeuta”, afirmou o presidente do CREF2/RS, Prof. Eduardo Merino.

Em média, o Conselho fiscaliza 400 academias e estúdios fitness por mês na
capital. A proprietária da clínica preferiu não se manifestar sobre o assunto.

Academia fechada em Canoas

Em outra ação de fiscais do Conselho, juntamente com a Vigilância Sanitária
de Canoas, uma academia de ginástica foi fechada no município. De acordo

com Jean Giorgiadis, do CREF2/RS, o local não possuía um profissional para instruir as aulas, além de materiais em
condições de trabalho. O gestor da Vigilância Sanitária, Júlio Cesar dos Santos, afirmou que a meta é vistoriar até 90% das
academias de Canoas.

Fonte: Diário de Canoas / Rádio Guaíba

70% das academias de Campo GrandeMS têm irregularidades

Uma fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (CREF11/MSMT) constatou que apenas
30% das academias de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não possuem irregularidades.

Durante 43 dias, o Conselho visitou 122 estúdios, clubes e academias da capital. O principal objetivo destas atividades é
regularizar a atividade dos profissionais de Educação Física e adequar a prestação de serviços das empresas do ramo.

Segundo o CREF11/MSMT, existem diversas academias clandestinas. Dos 122 estabelecimentos fiscalizados, 16 não
possuem registro no Conselho – o que os deixam nesta situação. Outro dado preocupante é a questão do estágio irregular.
Os agentes fiscalizadores constataram este tipo de infração em 20 academias.

Quase todos os estabelecimentos de Campo Grande, registrados no CREF11/MSMT, foram visitados, ficando de fora
somente os que estavam fechados no momento da visita dos agentes de orientação e fiscalização. Nestes será feita uma
nova inspeção.

Fonte: CREF11/MSMT

Ciência ignora mulheres

Já há muito tempo as mulheres conquistaram seu espaço na sociedade, mas nos estudos sobre o desempenho de atletas
elas ainda são praticamente ignoradas, o que deixa uma enorme lacuna no conhecimento sobre as diferenças de gênero
quando o assunto é exercício físico.
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Nº 51  Agosto 2010

CREF2/RS fiscaliza academias no Sul

Fisioterapeuta da clínica foi flagrada pelo Conselho dando aula de
Pilates a um aluno, e não paciente

Fiscais do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul
(CREF2/RS) notificaram, no dia 21 de julho, uma clínica de Fisioterapia e
Studio Pilates na Zona Sul de Porto Alegre. O motivo foi o exercício ilegal da
profissão. Os fiscais flagraram uma fisioterapeuta dando aula de Pilates a
um aluno, e não a um paciente encaminhado por um médico.

“Neste caso, cabe ao Profissional de Educação Física ministrar a aula, e não
um fisioterapeuta”, afirmou o presidente do CREF2/RS, Prof. Eduardo Merino.

Em média, o Conselho fiscaliza 400 academias e estúdios fitness por mês na
capital. A proprietária da clínica preferiu não se manifestar sobre o assunto.

Academia fechada em Canoas

Em outra ação de fiscais do Conselho, juntamente com a Vigilância Sanitária
de Canoas, uma academia de ginástica foi fechada no município. De acordo

com Jean Giorgiadis, do CREF2/RS, o local não possuía um profissional para instruir as aulas, além de materiais em
condições de trabalho. O gestor da Vigilância Sanitária, Júlio Cesar dos Santos, afirmou que a meta é vistoriar até 90% das
academias de Canoas.

Fonte: Diário de Canoas / Rádio Guaíba

70% das academias de Campo GrandeMS têm irregularidades

Uma fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (CREF11/MSMT) constatou que apenas
30% das academias de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não possuem irregularidades.

Durante 43 dias, o Conselho visitou 122 estúdios, clubes e academias da capital. O principal objetivo destas atividades é
regularizar a atividade dos profissionais de Educação Física e adequar a prestação de serviços das empresas do ramo.

Segundo o CREF11/MSMT, existem diversas academias clandestinas. Dos 122 estabelecimentos fiscalizados, 16 não
possuem registro no Conselho – o que os deixam nesta situação. Outro dado preocupante é a questão do estágio irregular.
Os agentes fiscalizadores constataram este tipo de infração em 20 academias.

Quase todos os estabelecimentos de Campo Grande, registrados no CREF11/MSMT, foram visitados, ficando de fora
somente os que estavam fechados no momento da visita dos agentes de orientação e fiscalização. Nestes será feita uma
nova inspeção.

Fonte: CREF11/MSMT

Ciência ignora mulheres

Já há muito tempo as mulheres conquistaram seu espaço na sociedade, mas nos estudos sobre o desempenho de atletas
elas ainda são praticamente ignoradas, o que deixa uma enorme lacuna no conhecimento sobre as diferenças de gênero
quando o assunto é exercício físico.17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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“Nós simplesmente não entendemos as mulheres”, admite David
Rowlands, do Instituto de Alimentos, Nutrição e Saúde Humana da
Universidade de Massey, na Nova Zelândia, em entrevista ao "New
York Times".

Há alguns anos, Rowlands coordenou uma pesquisa sobre a
recuperação da fadiga muscular em ciclistas masculinos e descobriu
que o consumo de proteínas juntamente com carboidratos acelera o
processo. Instado recentemente a repetir a experiência com mulheres
ciclistas, ele teve uma surpresa: no caso delas, a ingestão conjunta de
proteínas com carboidratos não influiu na recuperação.

Outras pesquisas apontam ainda que as mulheres atletas não se
beneficiam como os homens de dietas ricas em carboidratos antes de
competições, acumulando apenas metade da energia que os homens carregam em seus músculos. Por outro lado, elas
também sofrem menos danos musculares que os homens ao praticarem exercícios extenuantes.

Por que as mulheres são diferentes? Uma das explicações pode estar no hormônio estrogênio, que teria maior efeito sobre o
metabolismo e os músculos do que se acredita. A ciência, no entanto, ainda tem que correr atrás delas, confessa Rowlands.
Enquanto isso, aconselha o pesquisador, as mulheres devem ver com ceticismo qualquer pesquisa sobre esportes, pois na
maior parte das vezes elas são feitas apenas com cobaias masculinas.

Fonte: Jornal O Globo

Pesquisa comprova eficiência de exercícios respiratórios no controle da asma

Exercícios respiratórios feitos sem a ajuda de nenhum tipo de aparelho podem melhorar significativamente a qualidade de
vida de pessoas portadoras de asma. Foi o que comprovou a Profissional de Educação Física Ludmila Gomieiro (CREF
068519G/SP), durante pesquisa de mestrado na Universidade de São Paulo (USP).

A asma é uma inflamação crônica do sistema respiratório capaz de provocar extrema falta de ar no paciente. Esse tipo de
doença tende a se intensificar no período de inverno, quando a umidade diminui e o frio aumenta. Segundo a Secretaria da
Saúde de São Paulo, as internações por doenças respiratórias crescem 60% nessa época.

Existem formas, entretanto, de aliviar quem vive com asma. Ludmila percebeu a eficiência dos exercícios de respiração no
controle da doença ao ministrar aulas de Educação Física para um grupo de asmáticos. “Eu cheguei a ver alunos que
chegavam em crise e conseguiam reverter a crise fazendo os exercícios respiratórios”, conta.

Apesar dos benefícios da prática, ela notou que havia certo desinteresse pelo assunto, pouco abordado pela literatura
especializada e visto com menor importância pelos alunos e professores. “Comecei a procurar estudos que provassem a
eficácia dos exercícios respiratórios. Mas, até então, não tinha nada que medisse, por exemplo, a força dos músculos
respiratórios”.

Clique AQUI e confira a matéria na íntegra

Fonte: Correio Braziliense

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 52  Agosto 2010

Fórum de Educação Física em Alagoas apresenta propostas

Com dois dias de duração, foi realizado em Maceió o I Fórum de
Educação Física e Esportes da Rede Pública do Estado de Alagoas –
“Superando Desafios”. Com a participação de cerca de 800
profissionais de Educação Física, gestores e convidados, o evento foi
uma realização do governo do estado, por meio da Secretaria do
Estado de Educação e do Esporte (SEE).

Segundo a Prof. Laudicéa Ivo (CREF 000315G/AL), coordenadora do
fórum, o encontro de discussões foi um sucesso e serviu de pontapé
inicial para outros que virão. “Foram tantas propostas positivas, que
vamos sistematizar e elaborar a Carta de Maceió, para ser levada aos
professores e instituições gestoras”, disse.

A implementação de políticas públicas em Educação Física para a rede
estadual de ensino foi ponto chave nas propostas aprovadas, como, por exemplo, a que pede a implantação de
infraestrutura adequada e adaptada em 100% das escolas da rede pública estadual, estabelecendo um cronograma e metas,
iniciando em caráter emergencial.

O secretário Adjunto do Esporte de Alagoas, Luís Antônio Ribas, declarou que a realização desse primeiro fórum significou
um ganho muito importante para a Educação Física do estado. “As discussões e propostas aprovadas vão subsidiar o
governo e a SEE para a melhoria na qualidade do desporto escolar, tanto em infraestrutura como de pessoal”, ressaltou o
secretário, lembrando que tudo o que foi discutido neste fórum tem muito a ver com o que também foi apresentado e
aprovado na III Conferência Nacional do Esporte.

Fonte: Gazeta Web

Cadeirantes melhoram saúde através do handebol no Paraná

A cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, formou uma equipe de handebol para cadeirantes há
apenas três anos. Neste período, a seleção comemorou títulos e convocações para a seleção
brasileira. No entanto, quando resolvem participar dos treinos e campeonatos, não é bem atrás
de medalhas e reconhecimentos que os cadeirantes estão indo. O que querem, na verdade, é
melhorar a saúde e não ficarem “travados“ pela falta de atividade física. “Participando do
handebol, o cadeirante só vê a sua saúde e qualidade de vida melhoradas”, afirmou a
Profissional de Educação Física, Elisandra Lauffer (CREF 012224G/PR). 

Jogando handebol, os cadeirantes veem que não andar é um mero detalhe e que, com o devido
apoio, podem fazer tudo o que tiverem vontade. “A parte psicológica é bastante beneficiada,
pois melhoram a autoestima. Temos casos de controle de depressão. Inclusive os familiares
percebem que depois que o cadeirante passou a treinar handebol, todas as suas atitudes foram
modificadas para melhor”, complementou a professora. “Traz um bemestar físico, social, psicológico. Sem contar as
amizades que são feitas dentro da quadra, porque aqui ele encontra pessoas que enfrentam os mesmos problemas que ele”,
detalha. 

Passando para a parte dos benefícios físicos, os atletas do HCR já contabilizaram melhora no condicionamento, circulação
sanguínea, reflexos. A consequência é que os afazeres do cotidiano ficam mais simplificados: andar pela casa, atravessar
uma rua etc. “Sem contar que quando o público assiste às partidas do HCR não vê apenas cadeirantes, mas atletas. Ou seja,
temos desmistificado o conceito de que quem anda de cadeira de rodas é um ‘coitado’”, frisou Elisandra.17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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Clique AQUI e confira a matéria na íntegra.

Fonte: Aqui Sudoeste

I Festival de Capacitação no Atendimento à Pessoa com deficiência

Historicamente, as pessoas com deficiência sofrem com as barreiras e limitações impostas pelas suas condições e pela
própria sociedade, apesar de já termos avançado bastante neste contexto. Na escola, ambiente extremamente importante
quanto à inclusão e desenvolvimento dessas pessoas, não é diferente. E, sem dúvida, a Educação Física Escolar exerce
papel fundamental para alunos que fazem parte de grupo.

Mas, segundo especialistas da área, ainda temos muito que avançar. “Existem muitas crianças e jovens com deficiência que
nunca precisaram frequentar escolas especializadas. Eles sempre estudaram em escolas normais ou regulares, como
conhecemos. No entanto, estes alunos são dispensados da aula de Educação Física pelo fato de o professor não querer
correr risco”, destacou o coordenador de Projetos e Educação Esportiva da Secretaria estadual dos Direito da Pessoa com
Deficiência de São Paulo, Prof. Vanilton Senatore, durante o seminário promovido pelo Sistema CONFEF/CREFs, em parceria
com a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara, em maio deste ano.

Tudo isso motivou a criação do I Festival de Capacitação no Atendimento à Pessoa com deficiência, que começa no dia 20 de
agosto, às 19h, na Universidade Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em SeropédicaRJ. O objetivo principal do encontro é
orientar professores no que diz respeito ao atendimento ao aluno com deficiência e suas possibilidades, demonstrando a
importância da atualização profissional e a realização de atividades específicas para cada tipo de deficiência.

Para se inscrever, o participante deve levar 2 quilos de alimentos nãoperecíveis. Mais informações pelo email
juniorbittencourti@yahoo.com.br.

O doping em debate

No dia 26 de agosto, a partir das 14h, a Confederação Brasileira de Remo (CBR) vai promover uma conferência sobre o
doping no auditório do Hotel Cesar Park de Ipanema, no Rio de JaneiroRJ. No encontro, haverá uma palestra internacional
com o especialista no assunto, Dr. Ulrich Hartmann, da universidade de Leipzig e membro da Federação Alemã de Remo e da
Academia de Remo de Ratzburg (Alemanha).

“Além dos profissionais diretamente envolvidos com o remo, gostaríamos que os profissionais de Educação Física,
graduando, pósgraduandos e docentes participassem dessa conferência", convida o coordenadorcientífico da CBR, Prof.
Pedro Paulo Soares (CREF 013124G/RJ).

A inscrição é gratuita e será feita no local por ordem de chegada, até atingir a lotação máxima do auditório (150 lugares).
Mais informações pelo email: ppsoares@vm.uff.br. Participe!

Presidente do CREF11/MSMT recebe título de cidadão campograndense

O presidente do Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região/MSMT (CREF11/MSMT),
Prof. Domingos Sávio da Costa, receberá, no dia 25 deste mês, o título de cidadão campo
grandense. A solenidade de entrega será às 19h, no Palácio Popular da Cultura Rubens Gil de
Camilo.

Prof. Domingos é natural de CorumbáMS, mas é formado em Campo Grande, pela
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Desde então fixou residência na Capital, e
luta pelo Profissional de Educação Física.

O CONFEF parabeniza o presidente do CREF11/MSMT por essa bela homenagem!

Agradecimento

O CONFEF agradece ao Prof. Volney Paulo Guaranha (CREF 008838G/SP) pela doação do livro
“Recriação em ônibus para passeios pedagógicos”, da editora Baraúna. 

A obra, idealizada pelo próprio profissional, juntamente com o administrador Carlos Eduardo Leite, tem
por objetivo fomentar a discussão sobre como as escolas vêm se preparando para a prática do estudo
do meio e a importância dessas atividades para a formação dos alunos, apontando alternativas e
sugestões. Além disso, o livro busca capacitar possíveis profissionais que virão a comandar o
entretenimento nas viagens de curto ou longo curso, dentro do ônibus de uma excursão.

Contato: turismoeducacional@gmail.com
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Fonte: Aqui Sudoeste

I Festival de Capacitação no Atendimento à Pessoa com deficiência

Historicamente, as pessoas com deficiência sofrem com as barreiras e limitações impostas pelas suas condições e pela
própria sociedade, apesar de já termos avançado bastante neste contexto. Na escola, ambiente extremamente importante
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papel fundamental para alunos que fazem parte de grupo.
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Para se inscrever, o participante deve levar 2 quilos de alimentos nãoperecíveis. Mais informações pelo email
juniorbittencourti@yahoo.com.br.

O doping em debate

No dia 26 de agosto, a partir das 14h, a Confederação Brasileira de Remo (CBR) vai promover uma conferência sobre o
doping no auditório do Hotel Cesar Park de Ipanema, no Rio de JaneiroRJ. No encontro, haverá uma palestra internacional
com o especialista no assunto, Dr. Ulrich Hartmann, da universidade de Leipzig e membro da Federação Alemã de Remo e da
Academia de Remo de Ratzburg (Alemanha).

“Além dos profissionais diretamente envolvidos com o remo, gostaríamos que os profissionais de Educação Física,
graduando, pósgraduandos e docentes participassem dessa conferência", convida o coordenadorcientífico da CBR, Prof.
Pedro Paulo Soares (CREF 013124G/RJ).

A inscrição é gratuita e será feita no local por ordem de chegada, até atingir a lotação máxima do auditório (150 lugares).
Mais informações pelo email: ppsoares@vm.uff.br. Participe!

Presidente do CREF11/MSMT recebe título de cidadão campograndense

O presidente do Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região/MSMT (CREF11/MSMT),
Prof. Domingos Sávio da Costa, receberá, no dia 25 deste mês, o título de cidadão campo
grandense. A solenidade de entrega será às 19h, no Palácio Popular da Cultura Rubens Gil de
Camilo.

Prof. Domingos é natural de CorumbáMS, mas é formado em Campo Grande, pela
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Desde então fixou residência na Capital, e
luta pelo Profissional de Educação Física.
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A obra, idealizada pelo próprio profissional, juntamente com o administrador Carlos Eduardo Leite, tem
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Sextafeira, 17 de março de 2017 Fale conosco

Nº 53  Setembro 2010

PARABÉNS PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA!
Hoje é dia de comemorar, de viver e, sobretudo, de mostrar à sociedade o
nosso valor.

Você, profissional da SAÚDE, da EDUCAÇÃO, da INCLUSÃO SOCIAL, do ESPORTE, dos VALORES, da ÉTICA, da
IGUALDADE, da DIVERSIDADE e da ATITUDE. Um profissional que não pode ser definido em uma só palavra. Hoje
é o seu dia!

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Sextafeira, 17 de março de 2017 Fale conosco

Nº 54  Setembro 2010

O 1º de setembro na mídia

Como nos anos anteriores, o Sistema CONFEF/CREFs aproveitou o Dia do Profissional de Educação Física para valorizar,
ainda mais, os nossos profissionais através de ações nas mídias impressa, online e televisiva. 

Este ano, lançamos a campanha “Todo Brasileiro Merece Ser Campeão na Vida”, na qual convidamos o professor de
Educação Física Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, para transmitir a nossa mensagem a todos. A ideia era fazer com que
as pessoas, no dia 1º de setembro, abraçassem o Profissional de Educação Física, prestando uma homenagem aqueles que
lutam, em suas batalhas diárias, para promover a saúde da população. 

Para isso, enviamos cartazes para universidades, associações, parlamentares, estabelecimentos que oferecem serviços
prestados pelo Profissional de Educação Física, dentre outros; divulgamos anúncios homenageando os profissionais em
jornais e rádios de diversas regiões do Brasil, bem como nas revistas semanais de maior circulação (Veja, Época e Isto É);
ações em outdoors e busdoors (painel exclusivo colado em ônibus); além de, obviamente, veicularmos uma propaganda na
TV Globo (e afiliadas) durante os dias 31 de agosto e 1º de setembro, nos intervalos das principais atrações da emissora. 

São ações como essas que ajudam a fortalecer, ainda mais, a nossa profissão, fazendo com que o Profissional de Educação
Física seja mais valorizado e respeitado pela sociedade. Porém, sem dúvida, a atuação de cada um, seja nas escolas,
academias, hospitais, clínicas, universidades, ou em qualquer outro ambiente, sempre será a nossa ferramenta mais
eficiente e eficaz de valorização profissional. 

Parabéns a todos nós!

Profissional de Educação Física é valorizado no RN

No dia 1º de setembro, o secretário de Esportes do Rio Grande do Norte, vereador Júlio Protásio, fez justiça ao garantir que as 
Academias Públicas sob a sua gestão vão contar, obrigatoriamente, com um Profissional de Educação Física para planejar, 
orientar e acompanhar os beneficiários de atividades físicas daquelas praças. A afirmação foi feita durante a sessão solene que 
homenageou o Profissional de Educação Física na Câmara Municipal de Natal. 
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“É uma atitude louvável e a sociedade agradece, pois se tratando de 
atividades físicas, precisamos ficar vigilantes. É como diz o slogan do CONFEF: 
‘A boa orientação faz a diferença’. E é o Profissional de Educação Física quem 
tem a competência para essa boa orientação”, defendeu o presidente do CREF10/PB
RN, Prof. Francisco Borges. 

Mais uma grande conquista profissional, uma vez que as autoridades públicas 
estão se sensibilizando quanto à necessidade da prática de atividades físicas 
orientadas por um profissional capacitado.

O perigo dos anabolizantes

No último domingo, dia 12 de setembro, o programa Fantástico, da TV 
Globo, levou ao ar uma reportagem sobre os riscos do uso de 
anabolizantes. A matéria mostrou pessoas com cicatrizes, deformidades e 
mutilações, resultadas de aplicações de substâncias que prejudicam a saúde 
e são impróprias para o consumo humano. As imagens são chocantes. 

O Fantástico alertou ainda que o uso entre jovens do Nordeste vem 
aumentando a cada ano. Um estudo do CREF10/PBRN revela que 11%dos 
frequentadores de academias que foram entrevistados na Paraíba usam 
óleo mineral e vitaminas para animais. 

Para reverter este quadro, a participação do Profissional de Educação 
Física, através da sua conduta e orientação ética nas academias, clubes, 
escolas, dentre outros espaços, é fundamental. 

Vamos conscientizar a população quanto aos riscos do uso de anabolizantes! 

Clique AQUI e confira a reportagem que foi ao ar no Fantástico no dia 12 de setembro. 

Fonte: Fantástico / TV Globo

História com final feliz

Um caso de determinação e amor pelo esporte emocionou os cariocas.
O adolescente Júlio César de Oliveira, de 14 anos, campeão estadual
de atletismo, quase ficou de fora da etapa nacional das Olimpíadas
Escolares, conforme anunciou o programa RJTV, da TV Globo. Isso
porque, devido às notas baixas no 1º semestre, a diretora da escola
onde o aluno estuda havia vetado a participação dele nos Jogos. 

No entanto, atendendo ao apelo do próprio estudante, da avó e do
Profissional de Educação Física Ormandino Barcelos (CREF 019965
G/RJ), treinador de Júlio César, a Secretaria municipal de Educação do
Rio de Janeiro autorizou a participação na etapa nacional, que está
sendo realizada agora em setembro, no Ceará, mediante compromisso
de melhora no desempenho escolar. 

“Vários desses garotos se formaram por aqui engenheiros, médicos e
professores. O objetivo do projeto é a inclusão social através do
esporte”, disse o professor na ocasião. 

Resultado: Júlio César, após muito esforço, melhorou as notas em praticamente todas as matérias e confirmou a sua
participação nas Olimpíadas Escolares. O caso sensibilizou a população, que viu na atitude da direção da escola um exemplo
a ser seguido, exigindo desempenho escolar e a oferta do esporte como fator de construção do cidadão. E quanto ao futuro
de Júlio César, está na ponta da língua: ele quer se formar em Educação Física. 

Boa sorte para ele e para todas as crianças do Brasil! 

Clique AQUI para ver a matéria sobre o caso.

Exercício pode tirar fome de obesos
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“É uma atitude louvável e a sociedade agradece, pois se tratando de 
atividades físicas, precisamos ficar vigilantes. É como diz o slogan do CONFEF: 
‘A boa orientação faz a diferença’. E é o Profissional de Educação Física quem 
tem a competência para essa boa orientação”, defendeu o presidente do CREF10/PB
RN, Prof. Francisco Borges. 

Mais uma grande conquista profissional, uma vez que as autoridades públicas 
estão se sensibilizando quanto à necessidade da prática de atividades físicas 
orientadas por um profissional capacitado.

O perigo dos anabolizantes

No último domingo, dia 12 de setembro, o programa Fantástico, da TV 
Globo, levou ao ar uma reportagem sobre os riscos do uso de 
anabolizantes. A matéria mostrou pessoas com cicatrizes, deformidades e 
mutilações, resultadas de aplicações de substâncias que prejudicam a saúde 
e são impróprias para o consumo humano. As imagens são chocantes. 

O Fantástico alertou ainda que o uso entre jovens do Nordeste vem 
aumentando a cada ano. Um estudo do CREF10/PBRN revela que 11%dos 
frequentadores de academias que foram entrevistados na Paraíba usam 
óleo mineral e vitaminas para animais. 

Para reverter este quadro, a participação do Profissional de Educação 
Física, através da sua conduta e orientação ética nas academias, clubes, 
escolas, dentre outros espaços, é fundamental. 

Vamos conscientizar a população quanto aos riscos do uso de anabolizantes! 

Clique AQUI e confira a reportagem que foi ao ar no Fantástico no dia 12 de setembro. 

Fonte: Fantástico / TV Globo

História com final feliz

Um caso de determinação e amor pelo esporte emocionou os cariocas.
O adolescente Júlio César de Oliveira, de 14 anos, campeão estadual
de atletismo, quase ficou de fora da etapa nacional das Olimpíadas
Escolares, conforme anunciou o programa RJTV, da TV Globo. Isso
porque, devido às notas baixas no 1º semestre, a diretora da escola
onde o aluno estuda havia vetado a participação dele nos Jogos. 

No entanto, atendendo ao apelo do próprio estudante, da avó e do
Profissional de Educação Física Ormandino Barcelos (CREF 019965
G/RJ), treinador de Júlio César, a Secretaria municipal de Educação do
Rio de Janeiro autorizou a participação na etapa nacional, que está
sendo realizada agora em setembro, no Ceará, mediante compromisso
de melhora no desempenho escolar. 

“Vários desses garotos se formaram por aqui engenheiros, médicos e
professores. O objetivo do projeto é a inclusão social através do
esporte”, disse o professor na ocasião. 

Resultado: Júlio César, após muito esforço, melhorou as notas em praticamente todas as matérias e confirmou a sua
participação nas Olimpíadas Escolares. O caso sensibilizou a população, que viu na atitude da direção da escola um exemplo
a ser seguido, exigindo desempenho escolar e a oferta do esporte como fator de construção do cidadão. E quanto ao futuro
de Júlio César, está na ponta da língua: ele quer se formar em Educação Física. 

Boa sorte para ele e para todas as crianças do Brasil! 

Clique AQUI para ver a matéria sobre o caso.

Exercício pode tirar fome de obesos
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“É uma atitude louvável e a sociedade agradece, pois se tratando de 
atividades físicas, precisamos ficar vigilantes. É como diz o slogan do CONFEF: 
‘A boa orientação faz a diferença’. E é o Profissional de Educação Física quem 
tem a competência para essa boa orientação”, defendeu o presidente do CREF10/PB
RN, Prof. Francisco Borges. 

Mais uma grande conquista profissional, uma vez que as autoridades públicas 
estão se sensibilizando quanto à necessidade da prática de atividades físicas 
orientadas por um profissional capacitado.

O perigo dos anabolizantes

No último domingo, dia 12 de setembro, o programa Fantástico, da TV 
Globo, levou ao ar uma reportagem sobre os riscos do uso de 
anabolizantes. A matéria mostrou pessoas com cicatrizes, deformidades e 
mutilações, resultadas de aplicações de substâncias que prejudicam a saúde 
e são impróprias para o consumo humano. As imagens são chocantes. 

O Fantástico alertou ainda que o uso entre jovens do Nordeste vem 
aumentando a cada ano. Um estudo do CREF10/PBRN revela que 11%dos 
frequentadores de academias que foram entrevistados na Paraíba usam 
óleo mineral e vitaminas para animais. 

Para reverter este quadro, a participação do Profissional de Educação 
Física, através da sua conduta e orientação ética nas academias, clubes, 
escolas, dentre outros espaços, é fundamental. 

Vamos conscientizar a população quanto aos riscos do uso de anabolizantes! 

Clique AQUI e confira a reportagem que foi ao ar no Fantástico no dia 12 de setembro. 

Fonte: Fantástico / TV Globo

História com final feliz

Um caso de determinação e amor pelo esporte emocionou os cariocas.
O adolescente Júlio César de Oliveira, de 14 anos, campeão estadual
de atletismo, quase ficou de fora da etapa nacional das Olimpíadas
Escolares, conforme anunciou o programa RJTV, da TV Globo. Isso
porque, devido às notas baixas no 1º semestre, a diretora da escola
onde o aluno estuda havia vetado a participação dele nos Jogos. 

No entanto, atendendo ao apelo do próprio estudante, da avó e do
Profissional de Educação Física Ormandino Barcelos (CREF 019965
G/RJ), treinador de Júlio César, a Secretaria municipal de Educação do
Rio de Janeiro autorizou a participação na etapa nacional, que está
sendo realizada agora em setembro, no Ceará, mediante compromisso
de melhora no desempenho escolar. 

“Vários desses garotos se formaram por aqui engenheiros, médicos e
professores. O objetivo do projeto é a inclusão social através do
esporte”, disse o professor na ocasião. 

Resultado: Júlio César, após muito esforço, melhorou as notas em praticamente todas as matérias e confirmou a sua
participação nas Olimpíadas Escolares. O caso sensibilizou a população, que viu na atitude da direção da escola um exemplo
a ser seguido, exigindo desempenho escolar e a oferta do esporte como fator de construção do cidadão. E quanto ao futuro
de Júlio César, está na ponta da língua: ele quer se formar em Educação Física. 

Boa sorte para ele e para todas as crianças do Brasil! 

Clique AQUI para ver a matéria sobre o caso.
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Além de promoverem a queima de calorias, exercícios físicos também contribuem para diminuir a sensação de fome em
obesos. É o que mostra um estudo publicado na revista científica PLoS Biology (biology.plos.org) por pesquisadores
brasileiros. O trabalho observou ratos obesos, mas já há abordagens análogas para seres humanos. Exercícios físicos
sempre foram considerados bons aliados para quem quer perder peso de maneira saudável. Afinal, uma pessoa só
emagrece quando queima mais calorias do que ingere. 

O Profissional de Educação Física Eduardo Rochete Ropelle (CREF 031854G/SP), doutor em Fisiopatologia Médica pela
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), descobriu que os exercícios também fazem com que obesos sintamse
saciados com menos comida. Quando há excesso na ingestão de alimentos, o tecido adiposo secreta dois hormônios – a
leptina e a insulina –, que avisam o cérebro: é hora de parar de comer. 

A região do sistema nervoso central que controla a alimentação é o hipotálamo. Em uma pessoa saudável, os neurônios do
hipotálamo entendem o recado rapidamente. No caso de uma pessoa obesa, as células nervosas tornamse insensíveis,
fazendo com que o cérebro não identifique a hora de parar de comer. 

Clique AQUI e confira a matéria na íntegra. 

Fonte: Estadão.com.br

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Sextafeira, 17 de março de 2017 Fale conosco

Nº 55  Outubro 2010

CONFEF participa de eventos pelo Brasil

No final do mês de setembro, o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), 
representado pelo vicepresidente Prof. João Batista Tojal, marcou presença em 
três importantes encontros em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. 

Organizado pelo CREF4/SP, no dia 24 aconteceu o I Fórum Paulista de 
Sustentabilidade da Educação Física e do Esporte na Escola, no auditório da 
Unoeste de Presidente Prudente. Três dias depois foi a vez do município de 
Sorocaba sediar o fórum, no Teatro Municipal Teotonio Vilela. Voltado para 
acadêmicos e profissionais de Educação Física, o evento foi realizado em outros 
dez municípios do Estado de São Paulo. 

Na ocasião, o vice-presidente do CONFEF apresentou elementos que contribuíram diretamente para a análise e discussão da 
Educação Física Escolar. “Dentre as diferentes linguagens que o aluno adquire durante a trajetória escolar, a Educação Física 
deve ser considerada importante para a formação, pois o esporte tem que ser usado como meio, e não fim, além de 
aumentar a autoestima e facilitar o convívio social”, explicou. 

Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o CREF11/MSMT, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil de MS 
(OAB/MS) e os Conselhos Regionais de Medicina e Psicologia (CRM/MS e CRP/MS), realizou uma mesaredonda no dia 22 de 
setembro para falar sobre a "Ética Profissional: Obrigação ou Opção?". E, mais uma vez, o CONFEF foi representado pelo 
vicepresidente Prof. João Batista Tojal. 

“(A ética) é um assunto que deve ser discutido em todos os Conselhos. Muito melhor que as aulas de ética dentro da sala de 
aula é o procedimento, receber e construir seu comportamento”. 

Parabéns ao CREF11/MSMT e CREF4/SP pelas iniciativas!

CREFs promovem fiscalizações

Por todo o Brasil, os Conselhos Regionais de Educação Física (CREFs) vêm promovendo fiscalizações em academias, clubes
e demais estabelecimentos que ofereçam serviços em exercícios físicos e esportivos. Em 25 de setembro, o respeitado
veículo “Diário de Pernambuco” noticiou o aumento dos registros de pessoas físicas e jurídicas junto ao CREF12/PEAL.
Segundo o jornal, isso se deve ao fato de que “o aperto na fiscalização a academias irregulares e a profissionais exercendo
ilegalmente a profissão vem funcionando”. Uma prova de reconhecimento da população local ao importante trabalho
realizado pelo CREF12/PEAL. 

Na semana de 13 a 17 de setembro, agentes de fiscalização do CREF1/RSES estiveram na Região Sul Fluminense
promovendo ações nos municípios de Valença, Vassouras, Rio das Flores, Paraíba do Sul, Três Rios, Areal, Levy Gasparian e
Sapucaia. Foram visitados 56 estabelecimentos prestadores de serviços em atividade física. Três pessoas foram flagradas no
exercício ilegal da profissão e 29 estabelecimentos autuados por ausência de registro junto ao Conselho. No Espírito Santo, o
CREF1/RJES também realizou ações de fiscalização nos municípios de Iuna, Ibatiba, Irupi, Guaçui, Alegre e Castelo. 

Em São Paulo, o departamento de Fiscalização do CREF4/SP notificou, através de ofício, a Prefeitura de São Bernardo do
Campo por não exigir em seu edital de concurso público o registro do candidato no Sistema CONFEF/CREFs – condição legal
necessária para o profissional atuar na área. A prefeitura se manifestou informando sobre o aditamento do edital, bem como
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sua retificação, tomando as providências cabíveis e devida publicação em seu portal eletrônico. 

Faça também a sua parte! Procure o CREF da sua região e denuncie profissionais que insistem em exercer ilegal ou
irregularmente a profissão ou estabelecimentos que não zelem pela saúde dos seus clientes. Somente com a ajuda e
participação de todos podemos lutar pela qualidade de vida da população e, consequentemente, pela valorização dos
serviços prestados pelos profissionais de Educação Física. Denuncie! 

Fontes: Portais do CREF1/RJES e CREF4/SP / Diário de Pernambuco

Equipamentos ‘nada sarados’ nas academias

Pesquisa desenvolvida no Centro Integrado de Diagnóstico da Universidade Gama Filho
(UGF) em estabelecimentos das zonas Norte e Oeste do Rio alerta para a presença de
micróbios nos aparelhos destinados aos exercícios físicos. Após coleta de 27 amostras em
colchonetes, selins de bicicletas e outros equipamentos, o estudo coordenado pelos
pesquisadores João Carlos Tórtora e Adriana Pereira detectou a existência de indicadores
de contaminação em 44,4% das análises. Fungos, vírus e bactérias – como coliformes
fecais – foram encontrados em grandes concentrações em alguns equipamentos.
“Chegamos a diagnosticar mais de 1.600 microorganismos por cm² em alguns selins”,
revela João Carlos, lembrando que a concentração de 100 bactérias ou fungos por cm² já
é considerada carga microbiana excessivamente alta. 

O ambiente normalmente fechado das academias e o suor proveniente da atividade física
colaboram para a proliferação dos microorganismos. “O ideal é que cada um tenha um
colchonete, uma capa de selim e ainda tome banho antes e depois das atividades. Os
equipamentos também precisam ser limpos com hipoclorito de sódio (água sanitária) ou
álcool a cada utilização”, alerta o pesquisador. 

Conjuntivite, infecções intestinais, faringite, micoses e piodermites (furúnculos) são algumas das infecções que podem ser
contraídas pelo contato. Nas academias da cidade, não é raro encontrar quem já tenha passado pela experiência
desagradável. “Sempre fui adepta de esportes. Antes de me formar Profissional de Educação Física, passei por vários
lugares e, em muitos, a limpeza não era a ideal. Cheguei a contrair micose nas costas e na barriga após aulas de
abdominais sobre colchonetes”, revela uma das sócias da Academia Flex Gym, na Tijuca, Prof. Débora Ribas (CREF 016358
G/RJ). 

Clique AQUI e confira a matéria na íntegra. 

Fonte: O Dia (RJ)

Agradecimentos

O CONFEF agradece aos profissionais de Educação Física
Profs. Igor Armbrust (CREF 049113G/SP) e Alex de Lima
(CREF 008868G/RJ) pela doação dos livros “Pedagogia da
Aventura – Os Esportes Radicais, de Aventura e de Ação
na Escola” e “Educação Física – Questões com Gabarito
Comentado”, respectivamente, à nossa biblioteca. 

“Pedagogia da Aventura” é resultado de um trabalho de
profissionais de Educação Física sobre a temática dos
esportes radicais, que tem crescido significativamente,
mas, segundo o autor, ainda não aparece nos debates da
área, encontrando certas restrições a suas acessibilidades
no contexto escolar. “Vejo que este é o momento de
diálogo com a expansão disciplinar para os temas
emergentes da educação inter e transdisciplinar”, explica o
Prof. Armbrust. 

Já o segundo livro, recomendado a todos “concurseiros” espalhados pelo Brasil, visa ao preparo de professores e estudantes
de Educação Física para a aprovação nos diversos concursos oferecidos pelo setor público. “Tratase de um modelo inovador
nos materiais de apoio ao candidato”, afirma o Prof. Alex de Lima sobre o livro, que possui 400 questões de provas de
concursos de diversas regiões do país, com gabarito comentado. 

Contatos:
Prof. Igor Armbrust – arm.igor@ig.com.br
Prof. Alex de Lima – alextrainer@ig.com.br
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Os presidentes, conselheiros e colaboradores aproveitaram para tirar dúvidas sobre 
processos e procedimentos, buscando aperfeiçoar as práticas de gestão, administrativas, 
jurídicas e de fiscalização dos CREFs.

Participaram do encontro o CREF5/CEMAPI, CREF7/DF, CREF8/AMACAPPARORR, 
CREF10/PBRN, CREF11/MSMT, CREF12/PEAL, CREF13/BASE e CREF14/GOTO.

O CONFEF em Santa Catarina

Nos dias 22 e 23 de setembro, a conselheira federal Prof. Iguatemy de Lucena ministrou palestras nas cidades de 
Florianópolis e Mafra, em Santa Catarina, para dirigentes da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) e da 
Universidade do Contestado (UnC), respectivamente. 

“O objetivo dos encontros foi abordar as adequações que devem ser feitas nos projetos pedagógicos dos cursos de 
Educação Física da região, de modo a atender às exigências legais quanto às resoluções de formação estabelecidas pelo 
MEC para o registro profissional dos egressos desses cursos”, explicou a conselheira. 

A palestra foi iniciada com a apresentação do filme institucional do CONFEF, seguido de uma abordagem sobre o trabalho 
que vem sendo realizado pela Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional do Conselho. 

“O assunto foi bastante debatido pelos participantes, contando com relatos das situações locais. Ficou deliberado que as 
instituições irão retomar os trabalhos com vistas ao atendimento das normas vigentes para a formação superior em 
Educação Física”, ressaltou a Prof. Iguatemy. 

O presidente do CREF3/SC, Prof. Marino Tessari, bem como a gestora do Conselho Regional, Prof. Marli Ignacio da Silva, 
também participaram dos eventos.

Combinar café com exercício físico pode ser um risco

Dados apresentados pelo Hospital Universitário de Zurique, na Suíça, não veem com bons olhos a parceria café e 
atividades físicas. No estudo, pesquisas levantaram a hipótese de que a cafeína poderia baixar o rendimento dos 
exercícios a longo prazo. Ela não é tão inofensiva quanto se imaginava e a ingestão de café não seria indicada nem mesmo 
antes da prática esportiva. 

Sabese que o café contém substâncias e propriedades que estimulam o sistema nervoso, ajudando a manter o poder de 
concentração. A bebida também tem poder antioxidante, que colabora com a redução dos índices de risco de doenças como 
o diabetes. Além disso, a cafeína também estaria associada à diminuição das dores musculares pósatividade física e ao
metabolismo, auxiliando na queima de gordura.

Mas os médicos suíços acreditam que misturar a bebida com atividade física é um risco. Os estimulantes contidos na bebida
colaboram para o aumento da frequência cardíaca e, em longo prazo, esses riscos aumentam a pressão arterial, deixando o
organismo suscetível às doenças vasculares. A orientação é que o consumo do café seja feito duas horas antes ou após as
refeições principais, não ultrapassando três xícaras ao dia, e nunca antes ou depois da atividade física. 

Fonte: Abril.com.br

Malhadora de 102 anos dá lição a jovens sedentários

SUN CITY, Flórida – Um programa de televisão produzido pelo canal BBC3 levou quatro 
jovens britânicos sedentários aos Estados Unidos para viver com alguns dos aposentados mais 
saudáveis do mundo, entre eles Ida Wasserman, que, aos 102 anos, faz musculação todos os 
dias. Ida é a estrela da comunidade para idosos Sun City, na Flórida, onde os 
aposentados fazem o que podem para limitar os efeitos da idade. 

Ela se mudou para lá com quase cem anos, para morar perto da filha, então com mais de 70, que sugeriu que fizesse 
exercícios. Com a malhação, a idosa deixou de usar bengala e passou a ser muito mais independente. 

Inspiração para os mais jovens 
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Nº 56  Outubro 2010

Parabéns professor!

Professor: profissional da educação, da cultura, da formação. Aquele que ensina, que orienta a criança e o jovem para a
vida. Professor não é apenas aquele que dissemina conhecimentos, regras e raciocínios, mas principalmente aponta
caminhos, estimula e desenvolve o poder de crítica, questionamento e, acima de tudo, transformação. 

Professor de Educação Física: profissional da inclusão social, dos valores, da educação. Profissional que atua fundamentado
no respeito à diversidade e na adoção de hábitos saudáveis de vida, permitindo aos alunos compreender, participar e
transformar a realidade. 

Agente de mudanças, o professor de Educação Física visa à melhoria constante das condições gerais dos seus alunos, além
de ampliar a concentração, a cooperação, o espírito de equipe e o respeito ao meio ambiente, trazendo resultados positivos
para a aprendizagem, o desempenho escolar e a formação cidadã. 

Educador, amigo, professor: da vida e para a vida! 

Dia 15 de Outubro – Dia do Professor!

Uma homenagem do CONFEF a todos os professores do Brasil!

Encontro dos CREFs Norte, Nordeste e CentroOeste

Entre os dias 23 e 25 de setembro, aconteceu em BrasíliaDF o Encontro dos CREFs das Regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste. Promovido pelo CONFEF, o objetivo foi fomentar a discussão, interação e troca de experiências entre os gestores de 
diferentes áreas dos Conselhos Regionais, visando a melhor atender os profissionais de Educação Física das suas 
respectivas regiões de abrangência. 
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saudáveis do mundo, entre eles Ida Wasserman, que, aos 102 anos, faz musculação todos os 
dias. Ida é a estrela da comunidade para idosos Sun City, na Flórida, onde os 
aposentados fazem o que podem para limitar os efeitos da idade. 
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Por ter começado a malhar com uma idade tão avançada, Ida se tornou uma inspiração para outros aposentados e também 

para os jovens britânicos, que assistiram boquiabertos a uma de suas sessões de musculação. 

“Vocês acham isso difícil?”, perguntou Ida rindo após se exercitar na cadeira adutora. “Eu acho muito fácil...”. 

“Depois de ver isso, não tenho mais desculpas para não me exercitar”, disse Caroline Miller, uma britânica de 22 anos que 

conta que o único exercício que faz é caminhar até o carro. 

Clique AQUI e confira a matéria na íntegra.                                                                       Fonte: O Globo / BBC Brasil

ERRATA

O Boletim CONFEF nº 54 errou na matéria intitulada “O perigo dos anabolizantes”. Na verdade, a reportagem do 
programa “Fantástico”, da TV Globo, exibida no dia 12 de setembro, se referia ao uso dos falsos anabolizantes, 
prejudiciais à saúde e que vem aumentando em todo o país – principalmente na Região Nordeste, segundo o 
programa.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 57  Novembro 2010

Fiscalizações por todo o Brasil

Os CREFs vêm apertando o cerco em suas fiscalizações a academias e estabelecimentos
que oferecem serviços de atividades físicas e esportivas. Em Alagoas, fiscais do Procon
local, em parceria com o CREF12/PEAL, percorreram as principais academias da cidade
para observar os equipamentos, a higiene do estabelecimento, o vínculo empregatício, se
os funcionários estão devidamente registrados no Conselho, e se o estabelecimento tem
alvará para funcionar. Antes, no dia 25 de outubro, o órgão já havia participado de uma
reunião com representantes do CREF12/PEAL, prefeitos e secretários de 16 prefeituras,
além de representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, para discutir os
principais pontos referentes à atuação dos profissionais de Educação Física do estado. 

Por causa do alto número de denúncias nos municípios de Itabuna e Ilhéus, na Bahia, o
Departamento de Fiscalização e Orientação (Deofis) do CREF13/BASE realizou uma operação que resultou na notificação de
27 pessoas pelo exercício ilegal da profissão, além de constatar que 21 estabelecimentos funcionavam sem o devido
credenciamento no órgão. “As pessoas notificadas no exercício ilegal, se reincidentes e após o prazo ofertado não se
regularizarem, terão seus processos encaminhados para a Justiça Criminal”, afirmou o supervisor do Deofis, Prof. Jehorvan
de Melo. 

No Rio, agentes de fiscalização do CREF1/RJES estiveram presentes nos municípios de Maricá, Rio Bonito, Tanguá, Silva
Jardim, Casimiro de Abreu e Armação dos Búzios. Foram fiscalizados 32 estabelecimentos, dos quais 15 foram notificados
pela falta do registro junto ao Conselho. Quatro pessoas foram flagradas exercendo ilegalmente a profissão. Já em São
Paulo, o Departamento de Fiscalização do CREF4/SP notificou as prefeituras de Guaíra, Jardinópolis e São Bernardo do
Campo por não exigirem em seus editais de concurso público o registro dos candidatos à vaga de Professor de Educação
Física no Sistema CONFEF/CREFs – condição legal necessária para o profissional atuar na área. 

Em outras regiões, os Conselhos Regionais também têm atuado, incansavelmente, na defesa legal da prática de atividades
físicas e esportivas com segurança. Faça também a sua parte! Procure o CREF da sua região e denuncie profissionais que
insistem em exercer irregularmente a profissão ou estabelecimentos que não zelem pela saúde dos seus clientes. 

* Com informações dos Portais AL 24 Horas, CREF1/RJES, CREF4/SP e CREF13/BASE.

Um exemplo a ser seguido

Recentemente, um amistoso internacional entre a seleção chinesa de basquete e o time do Joinville, que representava o
Brasil, acabou em pancadaria entre os jogadores de ambas as equipes. O confronto ocorreu no dia 12 de outubro, na cidade
de Xuchang, quando o cronômetro marcava apenas um minuto de jogo. 

Imediatamente após o ocorrido, a Associação Chinesa de Basquete (ACB) ordenou a suspensão dos treinos da seleção local
como forma de “reflexão” sobre o incidente. Além disso, em nota, o vicepresidente da entidade, Li Jinsheng, pediu
desculpas aos jogadores brasileiros, aos torcedores e à imprensa que acompanhava a partida. “Este incidente expôs uma
lacuna na administração e na orientação educacional. Vamos ensinar nossos jogadores que o espírito de luta em quadra não
significa violência”, afirmou. 

Independentemente de quem estava ou não com a razão, sem dúvida, tal atitude deveria servir de exemplo para TODOS os
esportes e dirigentes esportivos. É preciso, antes de tudo, respeitar os valores olímpicos e classificar o esporte como
ferramenta de formação da cidadania. “Competir faz parte de qualquer esporte. Buscar a vitória e lutar por ela é ético,
porém dentro do espírito olímpico e respeitando os valores do esporte”, salienta o presidente do CONFEF, Prof. Jorge
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Fonte: Primeira Chamada

Educação Física x Empreendedorismo: como essa fórmula funciona?

O primeiro contato das pessoas com um Profissional de Educação Física normalmente é
feito dentro de um clube, escolas ou academia, mas a atividade dele vai muito além
disso. Para se dar bem na área, ele precisa possuir atitudes empreendedoras, deixando
de lado a imagem única de educador. 

Este é o caso de Allan Adamm, estudante do último ano de Educação Física da
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Prestes a completar o ciclo acadêmico, há
tempos pensa no futuro de sua carreira. 

Atuando como estagiário de Educação Física em um clube da capital de São Paulo, o
jovem já vem colocando em prática os ensinamentos acumulados nas aulas de
empreendedorismo esportivo ministradas na faculdade. 

Em seu leque de oportunidades para adiante, estão, por exemplo, projetos baseados nos dois mais importantes eventos que
estão por vir: a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e a Olimpíada, em 2016. 

“Tenho um projeto sobre estatísticas no futebol. Quero aproveitar a Copa para colocar no ar um site com informações sobre
desempenho dos atletas, chutes ao gol, dribles, enfim, desmistificar a arte desse esporte”, revela Adamm. 

Clique AQUI e confira a matéria na íntegra. 

Fonte: Infomoney

Um novo mercado de trabalho em fitness

Ao entrar em uma academia, o usuário comum se depara com inúmeros aparelhos de
ginástica e musculação. Todos sabem que o único profissional capacitado para orientar e
dinamizar as atividades nestes aparelhos é o Profissional de Educação Física. No entanto,
como todo bem durável, eles precisam de manutenção constante visando a proporcionar
maior segurança e conforto para o praticante. 

Pensando nisso, a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC)
lançou um curso focado neste objetivo – Curso de Manutenção de Aparelhos Esportivos.
Com duração de 20 semanas, e carga horária de 320 horas, o curso – que é gratuito –
espera formar profissionais técnicos capacitados na área, e que, além de tornar ainda mais
segura a utilização dos aparelhos, possam proporcionar um tempo maior de vida útil destes
bens duráveis. As aulas vão acontecer na unidade situada na Praça Lagoa Mirim, s/nº, Vila
da Penha – Rio de Janeiro/RJ. 

Mais informações pelo telefone: (21) 23335305.

Homenagem

O CONFEF parabeniza a Profissional de Educação Física de Nova FriburgoRJ Irene Drischel (CREF 001666G/RJ),
homenageada pelo jornalista José Duarte, do renomado jornal A Voz da Serra, na festa “Melhores do Esporte”. 

O prêmio é um reconhecimento ao excelente trabalho que a Prof. Irene, atual presidente da Associação dos Profissionais de
Educação Física do município (APEFFriburgo), vem desenvolvendo junto à população local. Parabéns!
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Fonte: Primeira Chamada

Educação Física x Empreendedorismo: como essa fórmula funciona?

O primeiro contato das pessoas com um Profissional de Educação Física normalmente é
feito dentro de um clube, escolas ou academia, mas a atividade dele vai muito além
disso. Para se dar bem na área, ele precisa possuir atitudes empreendedoras, deixando
de lado a imagem única de educador. 

Este é o caso de Allan Adamm, estudante do último ano de Educação Física da
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Prestes a completar o ciclo acadêmico, há
tempos pensa no futuro de sua carreira. 

Atuando como estagiário de Educação Física em um clube da capital de São Paulo, o
jovem já vem colocando em prática os ensinamentos acumulados nas aulas de
empreendedorismo esportivo ministradas na faculdade. 

Em seu leque de oportunidades para adiante, estão, por exemplo, projetos baseados nos dois mais importantes eventos que
estão por vir: a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e a Olimpíada, em 2016. 

“Tenho um projeto sobre estatísticas no futebol. Quero aproveitar a Copa para colocar no ar um site com informações sobre
desempenho dos atletas, chutes ao gol, dribles, enfim, desmistificar a arte desse esporte”, revela Adamm. 

Clique AQUI e confira a matéria na íntegra. 

Fonte: Infomoney

Um novo mercado de trabalho em fitness

Ao entrar em uma academia, o usuário comum se depara com inúmeros aparelhos de
ginástica e musculação. Todos sabem que o único profissional capacitado para orientar e
dinamizar as atividades nestes aparelhos é o Profissional de Educação Física. No entanto,
como todo bem durável, eles precisam de manutenção constante visando a proporcionar
maior segurança e conforto para o praticante. 

Pensando nisso, a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC)
lançou um curso focado neste objetivo – Curso de Manutenção de Aparelhos Esportivos.
Com duração de 20 semanas, e carga horária de 320 horas, o curso – que é gratuito –
espera formar profissionais técnicos capacitados na área, e que, além de tornar ainda mais
segura a utilização dos aparelhos, possam proporcionar um tempo maior de vida útil destes
bens duráveis. As aulas vão acontecer na unidade situada na Praça Lagoa Mirim, s/nº, Vila
da Penha – Rio de Janeiro/RJ. 

Mais informações pelo telefone: (21) 23335305.

Homenagem

O CONFEF parabeniza a Profissional de Educação Física de Nova FriburgoRJ Irene Drischel (CREF 001666G/RJ),
homenageada pelo jornalista José Duarte, do renomado jornal A Voz da Serra, na festa “Melhores do Esporte”. 

O prêmio é um reconhecimento ao excelente trabalho que a Prof. Irene, atual presidente da Associação dos Profissionais de
Educação Física do município (APEFFriburgo), vem desenvolvendo junto à população local. Parabéns!
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disso. Para se dar bem na área, ele precisa possuir atitudes empreendedoras, deixando
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maior segurança e conforto para o praticante. 
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Sextafeira, 17 de março de 2017 Fale conosco

Nº 58  Novembro 2010

Anabolizantes: consumo vira epidemia entre jovens

Por Prof. Claudiomar Feitosa* 

Os laboratórios do mundo vêm pesquisando de forma incessante em torno do doping genético.
Todavia, apesar dos males que o anabolizante provoca em seus usuários, praticantes de
musculação, principalmente em academias de bairros de classe média alta, vêm se tornando
um caso de saúde pública e de polícia. O caso é tão estarrecedor que os usuários não se
conformam com a lentidão de algumas drogas e passaram a adotar o uso de produtos
veterinários, ficando a juventude exposta ao perigo real dos anabolizantes. 

O consumo desenfreado dessas drogas tornouse epidêmico dentro da sociedade, sem distinção
de faixa etária ou classe econômica. Entrevistados dizem que o seu uso é uma epidemia
estimulada na supervalorização do físico pela indústria e pela comunicação de massa, que

normalmente encontram nas crianças e adolescentes – ávidos por novidades e necessitados de autoafirmação – os seus
alvos mais frágeis. 

O Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco e Alagoas (CREF12/PEAL) vem, sistematicamente, fiscalizando as
academias da Região Metropolitana e interior do estado de Pernambuco, onde se constata em algumas academias que as
lixeiras desses locais são repletas de seringas usadas para esse fim. 

Clique AQUI e leia o artigo na íntegra. 

* Advogado e 1º vicepresidente do CREF12PE/AL

Fonte: Diário de Pernambuco

Sistema CONFEF/CREFs nas universidades

Acadêmicos das faculdades Aliança e Santo Agostinho, de Teresina
PI, receberam no início deste mês o conselheiro do CONFEF Prof.
Ricardo Catunda. 

No encontro, alunos e professores puderam refletir sobre os novos
rumos da profissão. O Prof. Catunda falou sobre os desafios do
mercado de trabalho, questões éticas, campo de atuação e discutiu a
importância da boa formação para os futuros profissionais de
Educação Física. 

“Para ser destaque no mercado de trabalho é necessário saber sobre
o conhecimento técnico científico e sobre responsabilidade ética, que
é aquela inerente a cada indivíduo”, disse.

Fonte: Faculdade Aliança / Santo Agostinho

A Ginástica Laboral em pauta no Sul

Cada vez mais, as empresas nos dias atuais vêm demonstrando preocupação e interesse pela saúde dos seus 
colaboradores. Programas envolvendo a Ginástica Laboral, promovida e orientada pelo Profissional de Educação Física, têm sido 
implementado em boa parte das empresas e organizações.
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A Ginástica Laboral nada mais é do que a prática de atividades físicas nos intervalos inseridos na jornada de trabalho, 
composta de exercícios de compensação aos movimentos corporais repetitivos próprios das ações laborais e às posturas 
inadequadas assumidas durante o período de trabalho. Além disso, a importância da Ginástica Laboral vai além da prática, 
servindo também para orientar e sensibilizar o funcionário quanto à necessidade da prática de atividades físicas para uma 
melhor qualidade de vida. 

Para discutir os assuntos inerentes a essa especialidade, a Associação Brasileira de Ginástica Laboral (ABGL) vai promover na 
cidade de Porto Alegre, no dia 27 de novembro, o I Fórum de Ginástica Laboral do Rio Grande do Sul. O encontro terá 
como tema central o “Cenário da Ginástica Laboral no Brasil” e reunirá empresários, associados e profissionais que atuam 
na área. 

“Será um momento marcante da história da ABGL”, prometeu a presidente da Associação, Prof. Valquíria de Lima (CREF 
000089G/SP). 

Mais informações pelos telefones: (11) 24512170 e (51) 97330640 (Claudia Lucchese) ou pelo email 
forum@abgl.org.br. Participe!

Exemplo de superação

No braço a tatuagem de dragão simboliza garra e força de vontade. E isso o
Profissional de Educação Física Felippe Velasco (CREF 031086G/RJ) tem de sobra. Ele
nasceu sem o pé esquerdo, conseqüência de uma má formação congênita, e precisa
usar uma prótese de resina, madeira e borracha. Os médicos diziam que ele
demoraria a andar e teria sérias dificuldades durante toda a vida. Mas, pelas fotos de
infância, é possível ver que era uma criança muito sorridente. “Eu comecei a andar
até bem antes das expectativas dos médicos”, conta. 

Prof. Felippe nunca usou a prótese como desculpa para não sair de casa. Pelo
contrário, sempre manteve uma vida ativa. Para ele, não há tristeza, revolta e nem
obstáculos que não possam ser superados. “A prótese não me impede de fazer coisas
normais, como andar ou mesmo uma corrida leve. Mas, para alto rendimento ou melhora de desempenho, o ideal seria uma 
prótese de fibra de carbono, com um material mais leve, mais resistente, e que tivesse uma ajuda com relação à impulsão 
também. Só que essa é muito cara”. 

Segundo Prof. Felippe, a tal ‘prótese ideal’ custa em torno de R$ 6 mil, valor bastante elevado para ele, que, aos 26 anos, 
acumula medalhas em competições de jiujitsu, sua grande paixão. 

Na academia, Prof. Felippe orienta, ajuda, corrige, mas não dá moleza. “Ele é bastante exigente, mas é muito competente, 
capacitado e profissional. Eu tenho certeza que estou em boas mãos”, conta a aluna Cristina Oliveira. 

Felippe não pára. Até nos dias de folga ele mantém a forma e o foco. Olhos fixos na pista e objetivos audaciosos para 2012 
e 2016. “Eu sonho em representar o Brasil em uma Paraolimpíada, ganhar medalhas, ser reconhecido e trazer alegria para o 
povo brasileiro”, finaliza o profissional. Sem dúvida, um exemplo para muitos brasileiros. 

Boa sorte Prof. Felippe nesta caminhada! 

Fonte: R7

Fôlego à prova de idade

Quanto mais cedo se começa a praticar exercícios, melhor. Mas mesmo quem
toma essa decisão tardiamente, depois dos 60, só tem a ganhar, não só em
força como em capacidade cardiovascular. É o que confirmam dois novos
estudos. Um deles foi realizado na Clínica de Medicina do Exercício (Clinimex),
no Rio, e avaliou por quase dois anos os efeitos da musculação em 175
pessoas (130 homens) acima de 63 anos. O outro é um trabalho americano
com sedentários acima de 65 anos. Os resultados de ambos são evidentes: a
atividade física faz bem em qualquer idade e, mesmo quem começa tarde, é
beneficiado. 

No estudo da Clinimex – apresentado na 7ª Conferência Mundial em
Treinamento de Força, na Eslováquia – o objetivo foi saber se a musculação

com ênfase em velocidade rápida no movimento atenuaria ou reverteria a perda natural de força com o envelhecimento.
Segundo o Profissional de Educação Física Roberto Macedo Cascon (CREF 014524G/RJ), coautor do trabalho, os
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Por Prof. Claudiomar Feitosa* 

Os laboratórios do mundo vêm pesquisando de forma incessante em torno do doping genético.
Todavia, apesar dos males que o anabolizante provoca em seus usuários, praticantes de
musculação, principalmente em academias de bairros de classe média alta, vêm se tornando
um caso de saúde pública e de polícia. O caso é tão estarrecedor que os usuários não se
conformam com a lentidão de algumas drogas e passaram a adotar o uso de produtos
veterinários, ficando a juventude exposta ao perigo real dos anabolizantes. 

O consumo desenfreado dessas drogas tornouse epidêmico dentro da sociedade, sem distinção
de faixa etária ou classe econômica. Entrevistados dizem que o seu uso é uma epidemia
estimulada na supervalorização do físico pela indústria e pela comunicação de massa, que

normalmente encontram nas crianças e adolescentes – ávidos por novidades e necessitados de autoafirmação – os seus
alvos mais frágeis. 

O Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco e Alagoas (CREF12/PEAL) vem, sistematicamente, fiscalizando as
academias da Região Metropolitana e interior do estado de Pernambuco, onde se constata em algumas academias que as
lixeiras desses locais são repletas de seringas usadas para esse fim. 

Clique AQUI e leia o artigo na íntegra. 

* Advogado e 1º vicepresidente do CREF12PE/AL

Fonte: Diário de Pernambuco

Sistema CONFEF/CREFs nas universidades

Acadêmicos das faculdades Aliança e Santo Agostinho, de Teresina
PI, receberam no início deste mês o conselheiro do CONFEF Prof.
Ricardo Catunda. 

No encontro, alunos e professores puderam refletir sobre os novos
rumos da profissão. O Prof. Catunda falou sobre os desafios do
mercado de trabalho, questões éticas, campo de atuação e discutiu a
importância da boa formação para os futuros profissionais de
Educação Física. 

“Para ser destaque no mercado de trabalho é necessário saber sobre
o conhecimento técnico científico e sobre responsabilidade ética, que
é aquela inerente a cada indivíduo”, disse.

Fonte: Faculdade Aliança / Santo Agostinho

A Ginástica Laboral em pauta no Sul

Cada vez mais, as empresas nos dias atuais vêm demonstrando preocupação e interesse pela saúde dos seus 
colaboradores. Programas envolvendo a Ginástica Laboral, promovida e orientada pelo Profissional de Educação Física, têm sido 
implementado em boa parte das empresas e organizações.
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A Ginástica Laboral nada mais é do que a prática de atividades físicas nos intervalos inseridos na jornada de trabalho, 
composta de exercícios de compensação aos movimentos corporais repetitivos próprios das ações laborais e às posturas 
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como tema central o “Cenário da Ginástica Laboral no Brasil” e reunirá empresários, associados e profissionais que atuam 
na área. 

“Será um momento marcante da história da ABGL”, prometeu a presidente da Associação, Prof. Valquíria de Lima (CREF 
000089G/SP). 

Mais informações pelos telefones: (11) 24512170 e (51) 97330640 (Claudia Lucchese) ou pelo email 
forum@abgl.org.br. Participe!

Exemplo de superação

No braço a tatuagem de dragão simboliza garra e força de vontade. E isso o
Profissional de Educação Física Felippe Velasco (CREF 031086G/RJ) tem de sobra. Ele
nasceu sem o pé esquerdo, conseqüência de uma má formação congênita, e precisa
usar uma prótese de resina, madeira e borracha. Os médicos diziam que ele
demoraria a andar e teria sérias dificuldades durante toda a vida. Mas, pelas fotos de
infância, é possível ver que era uma criança muito sorridente. “Eu comecei a andar
até bem antes das expectativas dos médicos”, conta. 

Prof. Felippe nunca usou a prótese como desculpa para não sair de casa. Pelo
contrário, sempre manteve uma vida ativa. Para ele, não há tristeza, revolta e nem
obstáculos que não possam ser superados. “A prótese não me impede de fazer coisas
normais, como andar ou mesmo uma corrida leve. Mas, para alto rendimento ou melhora de desempenho, o ideal seria uma 
prótese de fibra de carbono, com um material mais leve, mais resistente, e que tivesse uma ajuda com relação à impulsão 
também. Só que essa é muito cara”. 

Segundo Prof. Felippe, a tal ‘prótese ideal’ custa em torno de R$ 6 mil, valor bastante elevado para ele, que, aos 26 anos, 
acumula medalhas em competições de jiujitsu, sua grande paixão. 

Na academia, Prof. Felippe orienta, ajuda, corrige, mas não dá moleza. “Ele é bastante exigente, mas é muito competente, 
capacitado e profissional. Eu tenho certeza que estou em boas mãos”, conta a aluna Cristina Oliveira. 

Felippe não pára. Até nos dias de folga ele mantém a forma e o foco. Olhos fixos na pista e objetivos audaciosos para 2012 
e 2016. “Eu sonho em representar o Brasil em uma Paraolimpíada, ganhar medalhas, ser reconhecido e trazer alegria para o 
povo brasileiro”, finaliza o profissional. Sem dúvida, um exemplo para muitos brasileiros. 

Boa sorte Prof. Felippe nesta caminhada! 

Fonte: R7

Fôlego à prova de idade

Quanto mais cedo se começa a praticar exercícios, melhor. Mas mesmo quem
toma essa decisão tardiamente, depois dos 60, só tem a ganhar, não só em
força como em capacidade cardiovascular. É o que confirmam dois novos
estudos. Um deles foi realizado na Clínica de Medicina do Exercício (Clinimex),
no Rio, e avaliou por quase dois anos os efeitos da musculação em 175
pessoas (130 homens) acima de 63 anos. O outro é um trabalho americano
com sedentários acima de 65 anos. Os resultados de ambos são evidentes: a
atividade física faz bem em qualquer idade e, mesmo quem começa tarde, é
beneficiado. 

No estudo da Clinimex – apresentado na 7ª Conferência Mundial em
Treinamento de Força, na Eslováquia – o objetivo foi saber se a musculação

com ênfase em velocidade rápida no movimento atenuaria ou reverteria a perda natural de força com o envelhecimento.
Segundo o Profissional de Educação Física Roberto Macedo Cascon (CREF 014524G/RJ), coautor do trabalho, os17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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participantes tiveram um ganho de força de até 7% ao ano. 

“Considerando que a média anual de perda de força com o envelhecimento é de 2%, a musculação a longo prazo atenua ou
até reverte o processo. Esse ganho não é cumulativo”, explica Macedo, sendo maior nos primeiros meses do programa. 

Clique AQUI e confira a matéria na íntegra. 

Fonte: O Globo

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
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Nº 59  Dezembro 2010

Um guia para o Profissional de Educação Física na Saúde

A atuação do Profissional de Educação Física na área da Saúde – especialmente em hospitais, clínicas,
unidades de saúde, nos NASFs etc. – vem crescendo e ganhando destaque a cada ano. Preocupado com a
qualidade da intervenção, o CONFEF lançou recentemente o livro "Recomendações sobre Condutas e
Procedimentos do Profissional de Educação Física na Atenção Básica à Saúde". 

O objetivo do material, organizado pelo Prof. Francisco Martins da Silva (CREF 000009G/PB), é orientar o
Profissional de Educação Física no que diz respeito à intervenção na área da Saúde. Desta forma, busca
se proporcionar uma direção aos profissionais quanto à utilização da sua principal ferramenta, o exercício
físico, para atuar tanto na prevenção, quanto no tratamento nãofarmacológico de doenças crônicas. 

O reconhecimento pelo Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução nº 218/1997, do Profissional de Educação Física
como profissional de saúde e a inclusão deste nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são exemplos claros da
importância que temos assumido ao longo de anos frente à maior necessidade da sociedade: o combate ao sedentarismo. 

CliqueAQUI para fazer o download do livro. 

Fonte: Portal CONFEF

Mulheres sauditas lutam por direito de praticar esportes

Depois que a saudita Dalma Malhas, 18 anos, ganhou uma medalha de bronze nos
saltos de obstáculos nos primeiros Jogos Olímpicos da Juventude em Cingapura, em
agosto, ela foi usada como exemplo por Jacques Rogge, presidente do Comitê
Olímpico Internacional (COI), em uma coletiva de imprensa na conclusão do evento. 

"Esta é certamente a primeira vez que uma mulher saudita está participando de um
evento internacional e já ganhou uma medalha", disse Rogge. A conquista de Malhas,
ele disse, deixou o COI "absolutamente feliz". 

A reação no país conservador muçulmano de Malhas – onde a prática de esportes por
mulheres é algo visto como indecente e, até mesmo, imoral por alguns – tem sido
muito mais complicada. 

A atividade física de qualquer tipo é proibida nas escolas estaduais da Arábia Saudita
para as meninas. Apesar de academias para mulheres existirem em grandes cidades
sauditas, elas geralmente não tem placas, para que suas clientes não precisam temer
atrair a atenção. 

A Arábia Saudita não permite que mulheres representem a nação em competições internacionais de atletismo e é um dos
três únicos países que ainda não enviam mulheres aos Jogos Olímpicos (ao lado de Catar e Brunei). Apesar de a Arábia
Saudita ter enviado uma delegação oficial de atletas do sexo masculino aos Jogos Olímpicos da Juventude, Malhas – filha da
famosa saltadora Arwa Mutabagani – teve de entrar no campeonato por conta e despesa própria. 

Clique AQUI e confira a matéria na íntegra.

Fonte: Portal IG
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Exercícios podem reduzir risco de câncer

Mais uma boa notícia para quem pratica atividades físicas – ou um estímulo para quem quer
começar. Um estudo observou que mulheres que se exercitaram por, pelo menos, 150 minutos
por semana apresentaram risco reduzido de desenvolvimento de câncer de endométrio –
tumor maligno mais comum nos órgãos genitais femininos. 

A pesquisa, feita na Escola Yale de Saúde Pública, nos Estados Unidos, foi apresentada na
Conferência de Pesquisa para Prevenção do Câncer da Associação NorteAmericana de
Pesquisa sobre o Câncer, na Filadélfia. 

O menor risco foi verificado tanto para mulheres com peso normal como com sobrepeso ou
obesas. "O estudo é consistente com trabalhos anteriores que fortemente apoiam a associação
entre atividade física e menor incidência de câncer de endométrio", disse Hannah Arem, um
dos autores do estudo. 

Clique AQUI e confira a matéria na íntegra.

Fonte: FAPESP

NOTA TÉCNICA N° 003/2010 – CGOC/DESUP/SESu/MEC

Com o objetivo de esclarecer toda e qualquer dúvida quanto à questão das áreas de formação em Educação Física, o
Ministério da Educação (ME) emitiu uma Nota Técnica destacando as Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE),
que resultaram nos dois cursos de formação – o de licenciatura e de bacharelado. 

Logicamente, o Sistema CONFEF/CREFs, baseado nos conhecimentos adquiridos em cada curso, irá registrar os egressos nas
respectivas áreas, visando a garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados. 

Assim, publicamos no Portal CONFEF a íntegra da Nota Técnica para que os estudantes possam identificar claramente se o
seu interesse de intervenção profissional está compatível com o curso escolhido. 

Clique AQUI para fazer o download na Nota Técnica.
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Nº 60  Dezembro 2010

Academias acessíveis a todos

A prática de atividades físicas e esportivas deve ser ofertada a
todos, sem distinção. Isso vale, obviamente, a todos os grupos e
setores da sociedade – principalmente às pessoas com deficiência.
Certo? Na teoria, a tese é perfeita. Porém, na prática, será que o
acesso aos locais onde são oferecidos os serviços prestados pelos
profissionais de Educação Física é facilitado a todos?

Em setembro, acadêmicos do curso de Educação Física da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) analisaram a acessibilidade
das instalações físicas das academias em João Pessoa. Foram
pesquisadas oito academias em bairros distintos da capital
paraibana. Resultado: não foi encontrada em nenhuma delas a
aplicação do padrão fixado nas normas técnicas de acessibilidade da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 9050:2004.

A função da NBR 9050:2004 é “estabelecer critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto,
construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos às condições de
acessibilidade”. Vale ressaltar que a NBR 9050:2004 são referências normativas para o cumprimento do Decreto nº
5296/2004, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida. Em outras palavras, esses espaços – nos quais podemos incluir as academias – devem estar
acessíveis a TODOS.

Diante deste fato, o CONFEF orienta os estabelecimentos que oferecem atividades físicas e esportivas, como clubes e
academias, a se adequarem a estas normas, buscando adaptar seus espaços para receber e atender a todos, especialmente
os portadores de necessidades especiais.

Essa ação, sem dúvida, beneficia as academias e os profissionais de Educação Física, que aumentam o número de usuários
dos seus serviços; e toda população, que passa a ter acesso irrestrito à prática de atividades físicas e esportivas – objetivo
defendido pelo Sistema CONFEF/CREFs desde a sua fundação.

Fonte: Portal CONFEF

CREF6/MG promove seminário em Belo Horizonte

Em outubro, foi realizado na cidade de Belo Horizonte, Minas
Gerais, o III Seminário Educação Física e Ensino Superior. A
iniciativa do CREF6/MG teve por objetivo disponibilizar aos seus
inúmeros parceiros institucionais informações essenciais sobre
a formação em Educação Física e a função fiscalizadora do
Conselho Regional no estado, além de estreitar a distância
entre as IES e o Conselho.

“O evento congregou o CREF6/MG e as Instituições de Ensino
Superior em Educação Física de Minas Gerais”, afirmou o
presidente do Conselho e coordenador geral do seminário, Prof.
Claudio Augusto Boschi.

Paralelamente ao encontro, foi realizada uma reunião na qual
ocorreu a reativação do Conselho dos Dirigentes das Escolas de
Educação Física (CONDIESEF), entidade importante17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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historicamente para a profissão. Além disso, alguns temas essenciais do universo atual da Educação Física foram
disseminados e debatidos no seminário, como “A regulação, exacção e fiscalização do exercício profissional de educação no
estado de Minas Gerais”, “A formação do Profissional de Educação Física para atuar na área de Saúde”, dentre outros.

* Com informações do CREF6/MG.

Entidades repudiam curso de Futsal em Sergipe

O presidente da Federação Sergipana de Futsal (FSFS), Manuel Cruz, informou que o ‘Curso de Treinador com Luis Brigatti’,
que vinha sendo divulgado na internet, não possuía o apoio da entidade estadual, e tampouco da Confederação Brasileira de
Futsal (CBFS). Brigatti utilizava um site para informar que é exjogador, técnico e representante da CBFS, entidade máxima
do salonismo nacional. Ele também disse que o treinamento tinha a chancela da FSFS, e que o participante ganharia um
certificado de habilitação profissional para trabalhar em todo território nacional, inclusive fora do país.

No início do mês, o presidente da CBFS, Aécio de Borba Vasconcelos, emitiu um comunicado repudiando a atitude do
responsável pelo curso. No documento, o dirigente reafirma que o nome da Confederação foi inserido no convite
indevidamente, que o docente não é representante da CBFS credenciado e que o curso não proporciona inscrição na CBFS
nem na UEFA.

Ainda de acordo com Aécio de Borba, a entidade só promove cursos solicitados por suas filiadas, ministrados por seus
integrantes sem cobrança de inscrições. O presidente continua: “Regulamentarmente, somente se inscreve técnico de futsal
aqueles que são inscritos nas federações por clubes filiados, obrigatoriamente satisfazendo as exigências da legislação
vigente, devidamente registrados no CREF e por elas remetidas a CBFS”, enfatizou.

Fonte: Plenário  A Notícia Agora

Brasil, o país do futebol? Só se for pelo 'joystick'

Mais jovens estão trocando a prática de esportes pelos jogos de videogame, diz pesquisa. E o Brasil tem os piores
índices

‘Não gosto de praticar esportes, prefiro jogar no videogame’. A confissão do pequeno Vincenzo Lima, 6 anos, feita entre um
lance e outro de uma partida de futebol virtual, reflete realidade diagnosticada pelo Instituto de Pesquisa Sulamericano
Kiddos, a pedido do canal de TV por assinatura Nickelodeon, em 7 países da América Latina: crianças e adolescentes estão
praticando menos atividades físicas e virando ‘cyberesportistas’. O Brasil é o que tem os piores índices.

O dado preocupa autoridades, pais e educadores. O Rio é a 2ª capital no ranking da obesidade entre estudantes, segundo
dados do IBGE de 2009, que apontam 8,9% dos alunos cariocas como obesos, atrás apenas dos de Porto Alegre. “Passei a
controlar o tempo do videogame. Antes das férias, só deixava ele jogar sextas, sábados e domingos. Agora, estou mais
flexível”, diz a mãe Marianne Lima, 31, que matriculou o filho em várias atividades físicas, sem sucesso.

No próximo ano, Vincenzo estudará num colégio com referência esportiva. “Espero despertar interesse nele, já que nem
playground funciona”.

“A regularidade de exercícios físicos é uma necessidade primordial para o desenvolvimento saudável das crianças e uma
base para melhorar a aprendizagem nas demais disciplinas”, opina a secretária municipal de Educação do Rio, Claudia
Costin, lembrando convênios firmados com clubes e vilas olímpicas para oferecer atividades esportivas a alunos de escolas
sem quadras.

Clique AQUI e confira a matéria na íntegra.
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historicamente para a profissão. Além disso, alguns temas essenciais do universo atual da Educação Física foram
disseminados e debatidos no seminário, como “A regulação, exacção e fiscalização do exercício profissional de educação no
estado de Minas Gerais”, “A formação do Profissional de Educação Física para atuar na área de Saúde”, dentre outros.

* Com informações do CREF6/MG.

Entidades repudiam curso de Futsal em Sergipe

O presidente da Federação Sergipana de Futsal (FSFS), Manuel Cruz, informou que o ‘Curso de Treinador com Luis Brigatti’,
que vinha sendo divulgado na internet, não possuía o apoio da entidade estadual, e tampouco da Confederação Brasileira de
Futsal (CBFS). Brigatti utilizava um site para informar que é exjogador, técnico e representante da CBFS, entidade máxima
do salonismo nacional. Ele também disse que o treinamento tinha a chancela da FSFS, e que o participante ganharia um
certificado de habilitação profissional para trabalhar em todo território nacional, inclusive fora do país.

No início do mês, o presidente da CBFS, Aécio de Borba Vasconcelos, emitiu um comunicado repudiando a atitude do
responsável pelo curso. No documento, o dirigente reafirma que o nome da Confederação foi inserido no convite
indevidamente, que o docente não é representante da CBFS credenciado e que o curso não proporciona inscrição na CBFS
nem na UEFA.

Ainda de acordo com Aécio de Borba, a entidade só promove cursos solicitados por suas filiadas, ministrados por seus
integrantes sem cobrança de inscrições. O presidente continua: “Regulamentarmente, somente se inscreve técnico de futsal
aqueles que são inscritos nas federações por clubes filiados, obrigatoriamente satisfazendo as exigências da legislação
vigente, devidamente registrados no CREF e por elas remetidas a CBFS”, enfatizou.

Fonte: Plenário  A Notícia Agora

Brasil, o país do futebol? Só se for pelo 'joystick'

Mais jovens estão trocando a prática de esportes pelos jogos de videogame, diz pesquisa. E o Brasil tem os piores
índices

‘Não gosto de praticar esportes, prefiro jogar no videogame’. A confissão do pequeno Vincenzo Lima, 6 anos, feita entre um
lance e outro de uma partida de futebol virtual, reflete realidade diagnosticada pelo Instituto de Pesquisa Sulamericano
Kiddos, a pedido do canal de TV por assinatura Nickelodeon, em 7 países da América Latina: crianças e adolescentes estão
praticando menos atividades físicas e virando ‘cyberesportistas’. O Brasil é o que tem os piores índices.

O dado preocupa autoridades, pais e educadores. O Rio é a 2ª capital no ranking da obesidade entre estudantes, segundo
dados do IBGE de 2009, que apontam 8,9% dos alunos cariocas como obesos, atrás apenas dos de Porto Alegre. “Passei a
controlar o tempo do videogame. Antes das férias, só deixava ele jogar sextas, sábados e domingos. Agora, estou mais
flexível”, diz a mãe Marianne Lima, 31, que matriculou o filho em várias atividades físicas, sem sucesso.

No próximo ano, Vincenzo estudará num colégio com referência esportiva. “Espero despertar interesse nele, já que nem
playground funciona”.

“A regularidade de exercícios físicos é uma necessidade primordial para o desenvolvimento saudável das crianças e uma
base para melhorar a aprendizagem nas demais disciplinas”, opina a secretária municipal de Educação do Rio, Claudia
Costin, lembrando convênios firmados com clubes e vilas olímpicas para oferecer atividades esportivas a alunos de escolas
sem quadras.
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Fonte: O Dia (RJ)

Nota de pesar

Informamos, com pesar, o falecimento do Prof. Dr. Ruy Jornada Krebs (CREF 000094G/SC). A Educação Física perde um de
seus baluartes, um renomado professor que preparou inúmeros profissionais, bem como atuou na educação continuada no
Brasil e no exterior, contribuindo para a qualificação profissional.
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Informamos, com pesar, o falecimento do Prof. Dr. Ruy Jornada Krebs (CREF 000094G/SC). A Educação Física perde um de
seus baluartes, um renomado professor que preparou inúmeros profissionais, bem como atuou na educação continuada no
Brasil e no exterior, contribuindo para a qualificação profissional.
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Nº 62  Janeiro 2011

CREF14/GOTO fortalece e amplia a fiscalização

Em 2010, o Conselho Regional de Educação Física da 14ª
Região (CREF14/GOTO) – o mais novo do Sistema
CONFEF/CREFs – realizou concurso público e locou dois
veículos (após um processo de licitação), fortalecendo e
ampliando a fiscalização.

Nos estados de sua jurisdição a entidade ampliou também a
parceria com as vigilâncias sanitárias municipais e com o
Procon de Goiás, que realizou ações de fiscalização
conjuntas com o Conselho em diversas ocasiões.

Também no ano passado, a fiscalização foi integrada com o
CREF Itinerante, onde uma equipe de conselheiros e
mobilizadores realizam trabalho de interação com as secretarias municipais de Esporte e Educação, vigilâncias sanitárias e
Procons locais, conselhos estaduais e municipais de Educação, além das assembleias legislativas dos estados e diversas
câmaras municipais.

Durante as visitas nas assembleias legislativas, bem como nas câmaras e prefeituras dos municípios, os conselheiros
acompanharam o andamento de projetos de leis de interesse da Educação Física e aproveitaram para apresentar novas
sugestões de leis para o desenvolvimento da profissão na região. Algumas delas, inclusive, foram aprovadas
regulamentando o funcionamento de academias, criando o Dia do Profissional (1º de setembro) em vários municípios e
inserindo o CREF14/GOTO nos conselhos municipais de Esporte e Lazer.

Uma prova de que com muito trabalho e determinação é possível lutar para que a população seja orientada e assistida com
segurança por profissionais de Educação Física qualificados quanto à prática de atividades físicas e esportivas.

Clique AQUI para continuar lendo a matéria.

Fonte: CREF14/GOTO

Conselheiro do CREF3/SC assume presidência da Fesporte

O Profissional de Educação Física Adalir Pecos Borsatti (CREF
000017G/SC), conselheiro do CREF3/SC, foi empossado como
presidente da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte). A
solenidade, ocorrida na sede da entidade, contou com a presença do
secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL), Cesar
Souza Junior, do deputado Gilmar Knaesel, representando a
Assembleia Legislativa do Estado, além de outras autoridades,
representantes de federações, atletas e dirigentes esportivos.

Prof. Adalir Borsatti retoma o comando da Fesporte após 17 anos.
Em 1993, o profissional fundou a entidade e exerceu o cargo de 1º
Diretor Geral. Uma de suas principais propostas de trabalho nesta
gestão será a integração das áreas da SOL, da Fesporte, do
Conselho Estadual de Esporte, das secretarias de Desenvolvimento

regionais, das universidades, do Tribunal de Justiça Desportiva, do CREF3/SC, dos municípios e federações, além das
secretarias de Estado de Educação, Saúde, Segurança Pública e Assistência Social. “Vou me esforçar o tempo todo para17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=539 2/3

trabalharmos juntos. Pretendemos fazer uma gestão inovadora, fortalecer as áreas de comunicação e marketing, dar ênfase
aos projetos sociais, investir na capacitação profissional e realizar boas parcerias”, prometeu o novo presidente da Fesporte.

Fonte: Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de SC

Especialistas liberam a prática de musculação para crianças e adolescentes

A ideia de que praticar musculação na infância prejudica o
desenvolvimento da criança acaba de ser derrubada. Numa das
maiores revisões sobre o tema, especialistas do “Institute of Training
Science and Sports Informatics”, em Colônia, na Alemanha, analisaram
dezenas de estudos feitos nas últimas décadas sobre treino de força
para meninos e meninas entre 6 e 18 anos. Conclusão: a musculação
traz benefícios quando bem orientada. Especialistas brasileiros já
seguem a tendência e algumas academias no Rio têm profissionais
especializados e equipamentos específicos para crianças.

Segundo a pesquisa alemã, publicada na revista "Pediatrics", jovens de
qualquer idade que fizeram treino de resistência pelo menos duas
vezes por semana, durante um mês ou mais, tiveram maior ganho de
força que aqueles que se exercitavam apenas uma vez por semana ou por períodos mais curtos. O resultado contraria a
afirmação de que crianças e adolescentes devem evitar a musculação porque esse exercício resultaria em baixa estatura e
danos físicos, devido, por exemplo, à falta de testosterona, o hormônio que estimula o aumento de massa muscular em
adultos.

Clique AQUI para continuar lendo a matéria.

Fonte: O Globo Online

Exercícios físicos auxiliam obesos após cirurgia estomacal

Com ajuda de exercícios físicos aeróbicos (caminhada e/ou corrida), um grupo de 11 mulheres que passaram por cirurgia de
redução do estômago (gastroplastia) conseguiu perder entre 8,2 e 15 quilos (kg) em três meses. O estudo da Escola de
Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFEUSP) acompanhou os efeitos dos exercícios em mulheres
obesas que se submeteram à cirurgia um ano e meio antes dos testes. Após 12 semanas de treinamento, quatro mulheres
apresentaram a classificação de Índice de Massa Corporal (IMC) normal.

O IMC é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. O peso corporal (em quilogramas)
é dividido pela altura (em metros e ao quadrado). Em ambos os sexos, os valores de IMC para o sobrepeso encontramse
entre 2529,9 quilos por metro quadrado (kg/m2) e, para a obesidade, acima de 30,0kg/m2, podendo ser divididos três
grupos (grau I – 30 a 34,9 kg/m2; grau II – 35 a 39,9 kg/m2; e grau III – acima de 40 kg/m2).

Antes dos testes da pesquisa e 18 meses depois da cirurgia, três mulheres estavam com obesidade severa, três se
apresentavam com obesidade de grau I (menos arriscada) e cinco na classificação de sobrepeso.

“Quando observamos as pesquisas relacionadas à obesidade, constatamos que após dois ou três anos de cirurgia alguns
obesos ainda apresentam a classificação de IMC em obesidade. Poucos entram na classificação de sobrepeso e/ou eutrofia
(normal)”, comenta a Profissional de Educação Física Marcela Grisólia Grisoste (CREF 001238G/MS), autora da pesquisa,
destacando o resultado alcançado.

Clique AQUI para continuar lendo a matéria.

Fonte: Agência USP de Notícias
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O CONFEF agradece à Profissional de Educação Física Andréa Melo (CREF 014428G/MG) pela doação do
livro “Método Pilates na Água”, de sua autoria, à nossa biblioteca.

De acordo com a profissional, o Water Pilates, como é conhecido mundialmente, é um método de
condicionamento físico, baseado nos princípios do método de Joseph Pilates, realizado no meio líquido.
Além disso, visa a desenvolver a força e o alongamento muscular, de maneira harmoniosa, e a melhora
da postura e da conscientização corporal, respeitando a individualidade de cada participante.

Neste livro, a Prof. Andréa Melo compartilha seus estudos e suas aplicações sobre o Water Pilates.

Contato: jfpilates@oi.com.br
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trabalharmos juntos. Pretendemos fazer uma gestão inovadora, fortalecer as áreas de comunicação e marketing, dar ênfase
aos projetos sociais, investir na capacitação profissional e realizar boas parcerias”, prometeu o novo presidente da Fesporte.

Fonte: Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de SC

Especialistas liberam a prática de musculação para crianças e adolescentes

A ideia de que praticar musculação na infância prejudica o
desenvolvimento da criança acaba de ser derrubada. Numa das
maiores revisões sobre o tema, especialistas do “Institute of Training
Science and Sports Informatics”, em Colônia, na Alemanha, analisaram
dezenas de estudos feitos nas últimas décadas sobre treino de força
para meninos e meninas entre 6 e 18 anos. Conclusão: a musculação
traz benefícios quando bem orientada. Especialistas brasileiros já
seguem a tendência e algumas academias no Rio têm profissionais
especializados e equipamentos específicos para crianças.

Segundo a pesquisa alemã, publicada na revista "Pediatrics", jovens de
qualquer idade que fizeram treino de resistência pelo menos duas
vezes por semana, durante um mês ou mais, tiveram maior ganho de
força que aqueles que se exercitavam apenas uma vez por semana ou por períodos mais curtos. O resultado contraria a
afirmação de que crianças e adolescentes devem evitar a musculação porque esse exercício resultaria em baixa estatura e
danos físicos, devido, por exemplo, à falta de testosterona, o hormônio que estimula o aumento de massa muscular em
adultos.

Clique AQUI para continuar lendo a matéria.

Fonte: O Globo Online

Exercícios físicos auxiliam obesos após cirurgia estomacal

Com ajuda de exercícios físicos aeróbicos (caminhada e/ou corrida), um grupo de 11 mulheres que passaram por cirurgia de
redução do estômago (gastroplastia) conseguiu perder entre 8,2 e 15 quilos (kg) em três meses. O estudo da Escola de
Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFEUSP) acompanhou os efeitos dos exercícios em mulheres
obesas que se submeteram à cirurgia um ano e meio antes dos testes. Após 12 semanas de treinamento, quatro mulheres
apresentaram a classificação de Índice de Massa Corporal (IMC) normal.

O IMC é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. O peso corporal (em quilogramas)
é dividido pela altura (em metros e ao quadrado). Em ambos os sexos, os valores de IMC para o sobrepeso encontramse
entre 2529,9 quilos por metro quadrado (kg/m2) e, para a obesidade, acima de 30,0kg/m2, podendo ser divididos três
grupos (grau I – 30 a 34,9 kg/m2; grau II – 35 a 39,9 kg/m2; e grau III – acima de 40 kg/m2).

Antes dos testes da pesquisa e 18 meses depois da cirurgia, três mulheres estavam com obesidade severa, três se
apresentavam com obesidade de grau I (menos arriscada) e cinco na classificação de sobrepeso.

“Quando observamos as pesquisas relacionadas à obesidade, constatamos que após dois ou três anos de cirurgia alguns
obesos ainda apresentam a classificação de IMC em obesidade. Poucos entram na classificação de sobrepeso e/ou eutrofia
(normal)”, comenta a Profissional de Educação Física Marcela Grisólia Grisoste (CREF 001238G/MS), autora da pesquisa,
destacando o resultado alcançado.

Clique AQUI para continuar lendo a matéria.

Fonte: Agência USP de Notícias
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De acordo com a profissional, o Water Pilates, como é conhecido mundialmente, é um método de
condicionamento físico, baseado nos princípios do método de Joseph Pilates, realizado no meio líquido.
Além disso, visa a desenvolver a força e o alongamento muscular, de maneira harmoniosa, e a melhora
da postura e da conscientização corporal, respeitando a individualidade de cada participante.

Neste livro, a Prof. Andréa Melo compartilha seus estudos e suas aplicações sobre o Water Pilates.

Contato: jfpilates@oi.com.br
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trabalharmos juntos. Pretendemos fazer uma gestão inovadora, fortalecer as áreas de comunicação e marketing, dar ênfase
aos projetos sociais, investir na capacitação profissional e realizar boas parcerias”, prometeu o novo presidente da Fesporte.

Fonte: Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de SC

Especialistas liberam a prática de musculação para crianças e adolescentes

A ideia de que praticar musculação na infância prejudica o
desenvolvimento da criança acaba de ser derrubada. Numa das
maiores revisões sobre o tema, especialistas do “Institute of Training
Science and Sports Informatics”, em Colônia, na Alemanha, analisaram
dezenas de estudos feitos nas últimas décadas sobre treino de força
para meninos e meninas entre 6 e 18 anos. Conclusão: a musculação
traz benefícios quando bem orientada. Especialistas brasileiros já
seguem a tendência e algumas academias no Rio têm profissionais
especializados e equipamentos específicos para crianças.

Segundo a pesquisa alemã, publicada na revista "Pediatrics", jovens de
qualquer idade que fizeram treino de resistência pelo menos duas
vezes por semana, durante um mês ou mais, tiveram maior ganho de
força que aqueles que se exercitavam apenas uma vez por semana ou por períodos mais curtos. O resultado contraria a
afirmação de que crianças e adolescentes devem evitar a musculação porque esse exercício resultaria em baixa estatura e
danos físicos, devido, por exemplo, à falta de testosterona, o hormônio que estimula o aumento de massa muscular em
adultos.

Clique AQUI para continuar lendo a matéria.

Fonte: O Globo Online

Exercícios físicos auxiliam obesos após cirurgia estomacal

Com ajuda de exercícios físicos aeróbicos (caminhada e/ou corrida), um grupo de 11 mulheres que passaram por cirurgia de
redução do estômago (gastroplastia) conseguiu perder entre 8,2 e 15 quilos (kg) em três meses. O estudo da Escola de
Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFEUSP) acompanhou os efeitos dos exercícios em mulheres
obesas que se submeteram à cirurgia um ano e meio antes dos testes. Após 12 semanas de treinamento, quatro mulheres
apresentaram a classificação de Índice de Massa Corporal (IMC) normal.

O IMC é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. O peso corporal (em quilogramas)
é dividido pela altura (em metros e ao quadrado). Em ambos os sexos, os valores de IMC para o sobrepeso encontramse
entre 2529,9 quilos por metro quadrado (kg/m2) e, para a obesidade, acima de 30,0kg/m2, podendo ser divididos três
grupos (grau I – 30 a 34,9 kg/m2; grau II – 35 a 39,9 kg/m2; e grau III – acima de 40 kg/m2).

Antes dos testes da pesquisa e 18 meses depois da cirurgia, três mulheres estavam com obesidade severa, três se
apresentavam com obesidade de grau I (menos arriscada) e cinco na classificação de sobrepeso.

“Quando observamos as pesquisas relacionadas à obesidade, constatamos que após dois ou três anos de cirurgia alguns
obesos ainda apresentam a classificação de IMC em obesidade. Poucos entram na classificação de sobrepeso e/ou eutrofia
(normal)”, comenta a Profissional de Educação Física Marcela Grisólia Grisoste (CREF 001238G/MS), autora da pesquisa,
destacando o resultado alcançado.

Clique AQUI para continuar lendo a matéria.
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livro “Método Pilates na Água”, de sua autoria, à nossa biblioteca.

De acordo com a profissional, o Water Pilates, como é conhecido mundialmente, é um método de
condicionamento físico, baseado nos princípios do método de Joseph Pilates, realizado no meio líquido.
Além disso, visa a desenvolver a força e o alongamento muscular, de maneira harmoniosa, e a melhora
da postura e da conscientização corporal, respeitando a individualidade de cada participante.

Neste livro, a Prof. Andréa Melo compartilha seus estudos e suas aplicações sobre o Water Pilates.

Contato: jfpilates@oi.com.br
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Clique AQUI e continue lendo a matéria.

Fonte: Folha de São Paulo

Doping genético: uma tentação para a Copa e os Jogos no Brasil

Até os Jogos Olímpicos de 2016, o Brasil terá condições de formar toda uma geração
de atletas de alto desempenho e, como país sede, incrementar o investimento não
apenas financeiro, mas também em equipamentos e conhecimento científico para fazer
bonito no quadro de medalhas. É óbvio que o mesmo desejo de fazer bonito vale para
a Copa do Mundo de 2014. Entretanto, existe um temor justificado de que atletas,
treinadores e outros profissionais ligados ao esporte de competição recorram a
técnicas menos lícitas para ampliar a performance para além dos limites fisiológicos.

“Nesta nova era, a da medicina genômica, o mapeamento e sequenciamento do DNA
tornou possível rastrear o genoma humano com a intenção de identificar estes genes e
as variantes genéticas que o afetam e, consequentemente, caracterizar geneticamente
os ‘fenômenos’ do esporte de alto rendimento. Toda esta tecnologia laboratorial ainda
tornou realidade a manipulação de genes, uma estratégia desenvolvida para fins
terapêuticos, mas referida no mundo esportivo como ‘doping genético’”, escreveu o
Prof. Rodrigo Gonçalves Dias (CREF 059988G/SP) em artigo que acaba de ser
publicado pela Revista Brasileira de Medicina do Esporte (Edição Jan/Fev 2011).

Rodrigo Dias é Profissional de Educação Física e doutor em Biologia Funcional e
Molecular pelo IB da Unicamp. Sua pesquisa de doutorado, envolvendo genética e exercício físico, foi desenvolvida em
conjunto com o Instituto do Coração (Incor) da USP, onde permanece como pesquisador. Atualmente, ele coordenada a linha
de pesquisa “Análise Genômica dos Fenótipos de Boa Forma Física Relacionada à Saúde & Performance Física Humana” –
abreviadamente “GENEs of HIGH Performance”, projeto em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Clique AQUI e continue lendo a matéria.

Fonte: Unicamp

Exercícios para melhorar a memória

Atividades físicas aeróbicas podem diminuir a perda de memória em idosos e prevenir o declínio
cognitivo associado com o envelhecimento, indica estudo publicado no site e em breve na edição
impressa da revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

A pesquisa, feita nos Estados Unidos, verificou que um ano de exercícios físicos moderados foi
capaz de aumentar o tamanho do hipocampo em adultos mais velhos, levando a uma melhoria
na memória espacial. De acordo com estudos anteriores, o hipocampo diminui com a idade, o
que afeta a memória e aumenta o risco de demência.

Arthur Kramer, da Universidade de Illinois em UrbanaChampaign, e colegas examinaram os
cérebros de 60 adultos saudáveis com idades entre 55 e 80 antes, durante e após o período de
um ano de exercícios.

Os pesquisadores observaram que os participantes que caminharam por 40 minutos, três vezes por semana, tiveram um
aumento de em média 2,12% no volume do hipocampo esquerdo e de 1,97% no direito. O grupo que praticou apenas
exercícios de alongamento teve diminuição média de 1,40% no hipocampo esquerdo e de 1,43% no direito no período.

Clique AQUI e continue lendo a matéria.

Fonte: FAPESP
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Sextafeira, 17 de março de 2017 Fale conosco

Nº 63  Fevereiro 2011

Fiscalizações pelo Brasil

Mal começou o ano e as ações de fiscalização dos Conselhos Regionais de Educação Física (CREFs) continuam a todo vapor.
Alguns CREFs autuaram pessoas físicas e jurídicas, alteraram editais de concursos públicos e, até mesmo, impediram que o
técnico de um renomado time do futebol brasileiro, com situação irregular no Sistema CONFEF/CREFs, entrasse em campo
para comandar a sua equipe.

No Rio Grande do Sul, as prefeituras dos municípios de São José do Norte e Sinimbu, atendendo a solicitação do CREF2/RS,
apresentaram retificações em seus editais dos concursos para professores, exigindo o registro do Profissional de Educação
Física no momento da posse. O Conselho Regional local vem orientando todos os municípios da região quanto à necessidade
do registro profissional para o cumprimento da legislação, em especial, a questão da exigência de formação em Licenciatura
Plena ou Básica para atuação na área escolar.

Em Gurupi, no Tocantins, fiscais do CREF14/GOTO intensificaram as ações no município, visitando academias, clubes,
escolinhas de futebol no intuito de evitar que pessoas sem registro no conselho exerçam a profissão de forma ilegal. Um
indivíduo que atuava como personal trainer e instrutor de uma academia sem registro no Conselho foi autuado em flagrante.

Na Paraíba, o CREF10/PBRN vem fiscalizando o torneio de futebol local desde a 2ª rodada, visando a cumprir as
prerrogativas do artigo 38 do regulamento do Campeonato Paraibano, que determina que “os técnicos de futebol deverão
apresentar carteira emitida pela Entidade Profissional, sob pena de não terem acesso ao banco de reservas e à área lateral
do campo de jogo”. O mesmo se aplica ao preparador físico da equipe.

Seguindo a mesma linha, o treinador do Bahia acabou sendo proibido de comandar o time durante uma partida válida pelo
Campeonato Baiano. O técnico possui registro no CREF13/BASE, mas sua carteira estava vencida. Na última quintafeira
(10), o treinador solicitou a regularização do seu registro junto ao Conselho e obteve, para o jogo seguinte, uma autorização
provisória de 30 dias.

Fontes: CREF2/RS / CREF14/GOTO / Portal Paraíba 1  (PB) / A Tarde (BA)

Professoras dizem terem sido vetadas por obesidade

Afirmação vem de ao menos cinco consideradas 'inaptas' em
exame médico após concurso para dar aula. Em resposta, governo
enfatiza que obesidade é considerada doença pela Organização
Mundial de Saúde (OMS)

Candidatas a um cargo de professor da rede estadual paulista afirmam
que foram impedidas de assumir o trabalho por serem obesas. O jornal
Folha de São Paulo recebeu reclamações de cinco docentes de três
cidades diferentes da Grande São Paulo, que dizem que seus exames
clínicos não tinham alteração e, mesmo assim, foram consideradas
‘inaptas’ pelo Departamento de Perícias Médicas de São Paulo.

As professoras participaram do concurso que selecionou 9.304
docentes para dar aulas a partir deste ano. Elas foram aprovadas em
uma prova, participaram de um curso de formação e passaram em

uma segunda prova. No começo deste ano, foram submetidas à perícia.

Na semana passada, ouviram dos diretores de escolas onde dariam aula que foram reprovadas no exame. Elas afirmam que
ainda não tiveram acesso ao laudo e que não foram informadas oficialmente do motivo da reprovação. Entraram com
recurso e com um pedido de vistas do resultado. Duas dizem que ouviram dos médicos, no dia da consulta, que
provavelmente não seriam aprovadas pela perícia em razão do peso. Elas têm de 90 kg a 114 kg e duas delas são obesas
mórbidas, com IMC (Índice de Massa Corporal) acima de 40.
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Clique AQUI e continue lendo a matéria.

Fonte: Folha de São Paulo

Doping genético: uma tentação para a Copa e os Jogos no Brasil

Até os Jogos Olímpicos de 2016, o Brasil terá condições de formar toda uma geração
de atletas de alto desempenho e, como país sede, incrementar o investimento não
apenas financeiro, mas também em equipamentos e conhecimento científico para fazer
bonito no quadro de medalhas. É óbvio que o mesmo desejo de fazer bonito vale para
a Copa do Mundo de 2014. Entretanto, existe um temor justificado de que atletas,
treinadores e outros profissionais ligados ao esporte de competição recorram a
técnicas menos lícitas para ampliar a performance para além dos limites fisiológicos.

“Nesta nova era, a da medicina genômica, o mapeamento e sequenciamento do DNA
tornou possível rastrear o genoma humano com a intenção de identificar estes genes e
as variantes genéticas que o afetam e, consequentemente, caracterizar geneticamente
os ‘fenômenos’ do esporte de alto rendimento. Toda esta tecnologia laboratorial ainda
tornou realidade a manipulação de genes, uma estratégia desenvolvida para fins
terapêuticos, mas referida no mundo esportivo como ‘doping genético’”, escreveu o
Prof. Rodrigo Gonçalves Dias (CREF 059988G/SP) em artigo que acaba de ser
publicado pela Revista Brasileira de Medicina do Esporte (Edição Jan/Fev 2011).

Rodrigo Dias é Profissional de Educação Física e doutor em Biologia Funcional e
Molecular pelo IB da Unicamp. Sua pesquisa de doutorado, envolvendo genética e exercício físico, foi desenvolvida em
conjunto com o Instituto do Coração (Incor) da USP, onde permanece como pesquisador. Atualmente, ele coordenada a linha
de pesquisa “Análise Genômica dos Fenótipos de Boa Forma Física Relacionada à Saúde & Performance Física Humana” –
abreviadamente “GENEs of HIGH Performance”, projeto em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Clique AQUI e continue lendo a matéria.

Fonte: Unicamp

Exercícios para melhorar a memória

Atividades físicas aeróbicas podem diminuir a perda de memória em idosos e prevenir o declínio
cognitivo associado com o envelhecimento, indica estudo publicado no site e em breve na edição
impressa da revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

A pesquisa, feita nos Estados Unidos, verificou que um ano de exercícios físicos moderados foi
capaz de aumentar o tamanho do hipocampo em adultos mais velhos, levando a uma melhoria
na memória espacial. De acordo com estudos anteriores, o hipocampo diminui com a idade, o
que afeta a memória e aumenta o risco de demência.

Arthur Kramer, da Universidade de Illinois em UrbanaChampaign, e colegas examinaram os
cérebros de 60 adultos saudáveis com idades entre 55 e 80 antes, durante e após o período de
um ano de exercícios.

Os pesquisadores observaram que os participantes que caminharam por 40 minutos, três vezes por semana, tiveram um
aumento de em média 2,12% no volume do hipocampo esquerdo e de 1,97% no direito. O grupo que praticou apenas
exercícios de alongamento teve diminuição média de 1,40% no hipocampo esquerdo e de 1,43% no direito no período.

Clique AQUI e continue lendo a matéria.

Fonte: FAPESP
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Sextafeira, 17 de março de 2017 Fale conosco

Nº 64  Março 2011

Projeto prevê a qualificação de profissionais de Educação Física
Fortaleza/CE – O Ministério do Esporte e o Grupo de Comunicação O Povo (CE), 
em parceria com o Conselho Regional de Educação Física da 5ª 
Região (CREF5/CEMAPI), lançaram o projeto “Olimpíada e 
Cidadania”. A iniciativa visa à qualificação dos profissionais de 
Educação Física para a formação de atletas e cidadãos, tendo como 
gancho a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do 
Rio de Janeiro, em 2016.

O projeto inclui aulas por fascículos impressos e DVDs. Será utilizada a 
tecnologia do ensino à distância, que também inclui ferramentas, como um hotsite, 
linha 0800 e videoaulas. O curso terá início em abril e tem como públicoalvo 
profissionais de Educação Física do Ceará, Piauí e Maranhão, devidamente 
registrados no Conselho. Em caso de vagas ociosas, estudantes de Educação Física 
com mais de 50% do curso completo, também poderão participar.

“O projeto chama a atenção para a importância do Profissional de Educação Física”, ressaltou o presidente do CREF5/CEMAPI, 
Prof. Antônio de Pádua Soares. “Esse curso vem para qualificar os profissionais por conta dos eventos 
esportivos previstos para o Brasil”, completou o conselheiro federal, Prof. Ricardo Catunda.

Também presente na cerimônia de lançamento, o presidente do CONFEF, Prof. Jorge Steinhilber, parabenizou a 
iniciativa, lembrando que ela envolve a formação com cidadania. Segundo ele, o convênio é um trabalho de inclusão social, 
do qual os profissionais de Educação Física são os principais agentes neste processo. “Com ele (o projeto) não 
criaremos apenas campeões de medalhas, mas campeões para a vida”.

Participaram da cerimônia de lançamento do projeto o prefeito em exercício de Fortaleza, Acrísio Sena (PT), o chefe 
de gabinete do Ministério do Esporte, Vicente José de Lima (representando o ministro Orlando Silva), o senador Inácio 
Arruda (PCdoBCE), os deputados federais Osmar Junior (PCdoBPI), André Figueiredo (PDTCE), Domingos Neto (PSBCE) 
e João Ananias (PCdoBCE), além de outros deputados e vereadores locais.

Vale destacar que pela primeira vez a tônica dos discursos foi quanto ao reconhecimento da importância do Profissional 
de Educação Física como o principal agente de formação e desenvolvimento do esporte, diferentemente de outros eventos 
em que, ao abordar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos de 2016, a ênfase é na conquista de medalhas.

Fontes: O Povo / CREF5/CEMAPI

PE: profissionais de Educação Física deverão ser inscritos no Conselho

A Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco, através do ofício 0026/2011 do Procurador 
Flávio Germano de Sena Teixeira, atendendo a um pedido do Conselho Regional de Educação 
Física da 12ª Região (CREF12/PEAL), orientou a Secretaria de Esportes que dê ciência à 
Secretaria de Educação para que inscreva todos os profissionais de Educação Física do Estado 
de Pernambuco no Conselho.

O documento determina ainda que a Secretaria de Esportes deve reclamar nos regulamentos 
de competições escolares realizadas no estado, como requisito para atuação como técnico, 
assistente técnico e fisicultor, a inscrição profissional no Sistema CONFEF/CREFs.
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Para o presidente em exercício do CREF12/PEAL, Prof. Claudiomar Feitosa, esse é um grande avanço na qualidade e
segurança dos serviços prestados pelos profissionais de Educação Física à sociedade, especialmente aos alunos, que terão
como orientadores profissionais habilitados para o exercício da profissão. “Como pioneiro, o Estado de Pernambuco sai na
frente ao defender que todos os estudantes sejam atendidos por profissionais de Educação Física habilitados em seu
respectivo Conselho Profissional”, afirmou.

Fiscalização em Caxias do SulRS

O CREF2/RS vem realizando desde o dia 28 de fevereiro fiscalização com os profissionais que trabalham nos clubes de
futebol Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul e Esporte Clube Juventude, em Caxias do Sul. Aproveitando a visita
ao município, os agentes fiscalizadores irão verificar também algumas denúncias feitas sobre estabelecimentos que realizam
atividades físicas irregulares.

Fontes: CREF12/PEAL / CREF2/RS

Alongar ou não, eis a questão

Fazer alongamento antes de iniciar uma corrida não evita a ocorrência de lesões
musculares. Pelo menos é o que diz uma pesquisa da Universidade de Washington, nos
EUA, que analisou os efeitos da corrida tanto em pessoas que não se alongam quanto
em outras, que fazem os exercícios.

O estudo contou com três mil voluntários, que corriam menos de 16 km por semana.
Durante três meses, metade deles se alongava por até cinco minutos antes da atividade
física. O restante correu sem se alongar. Nos dois grupos, a proporção de atletas que
sofreu lesões foi parecida: 16% do total.

O ortopedista especializado em trauma do esporte Dr. Luis Fernando Funchal pondera:
embora a pesquisa mostre que, para lesões de corrida, o alongamento não tenha
influência, aquecerse pode trazer outros benefícios.

Clique AQUI para continuar lendo a matéria.

Fonte: O Dia (RJ)
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APEF/RS pelo livro “A Fundação da Associação dos Profissionais de
Educação Física do Rio Grande do Sul – APEF/RS”.

Organizado pelo conselheiro do CONFEF, Prof. João Batista Tojal, o
livro “Epistemologia da Educação Física” é resultado da construção de
um estudo com a colaboração de diversos autores que participaram
do I Congresso Internacional de Epistemologia da Educação Física,
promovido pelo Conselho Federal. A obra pretende chamar a atenção
dos profissionais de Educação Física e demais estudiosos sobre o
tema, uma vez que “episteme” representa ciência, conhecimento e
que existem situações, condições, características e práticas que
devem ser analisadas sob a ótica da Filosofia.

Já o livro “A Fundação da Associação dos Profissionais de Educação Física do Rio Grande do Sul – APEF/RS”, um belo
trabalho realizado pelos profissionais de Educação Física Sérgio Roberto de Brito Martini (CREF 007371G/RS), Janice
Zarpellon Mazo (CREF 003293G/RS), Vanessa Bellani Lyra Onzi (CREF 007479G/SC) e Álvaro Fernando Laitano da Silva
(CREF 000006G/RS), conta a história da associação ao longo dos seus 65 anos de existência.
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Fiscalização em Caxias do SulRS
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ao município, os agentes fiscalizadores irão verificar também algumas denúncias feitas sobre estabelecimentos que realizam
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A responsabilidade do Profissional de Educação Física

Prof. Claudiomar Feitosa (CREF 000334G/PE)*

A Carta Brasileira de Educação Física estabelece como meta da profissão
(EF) no Brasil contribuir para a qualidade de vida da população, sem
distinção de qualquer condição humana, e sem perder de vista a formação
da criança, jovens, adultos e idosos. O documento ressalta também que a
atividade deve ser conduzida pelos profissionais de Educação Física, além de
orientar para a preparação destes profissionais e enumerar as
responsabilidades dos governos e Conselhos. A Educação Física vem
sofrendo transformações, principalmente com a regulamentação da própria
profissão, através da Lei nº 9696/98, que possibilitou a criação de órgãos
fiscalizadores e normatizadores da atividade profissional.

Com o crescimento e a valorização da profissão e com o trabalho dos agentes de fiscalização, problemas como alguns casos
de acidentes em academias com lesões graves e, até mesmo, mortes decorrentes da omissão de profissionais da área ou
seus subordinados ficaram mais evidentes e se tornaram conhecidos pela sociedade.  Porém, percebese ainda que as
vítimas raramente buscam amparo junto ao Poder Judiciário, seja pela falta de conhecimento de seus direitos, como
também em decorrência da dificuldade de acesso a uma ordem jurídica justa, e por possuírem o  ônus de provar a culpa do
profissional, não obtendo, desta maneira, a reparação dos  prejuízos sofridos.

O objetivo principal da Responsabilidade Civil é garantir o direito do lesado à segurança e servir como sanção civil de
natureza compensatória. A Constituição Brasileira se refere à indenização de danos materiais e morais em diversos
dispositivos. A legislação infraconstitucional também deixa claro àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, deverá indenizálo (vide artigos 186 e
927 e outros do Código Civil Brasileiro). Portanto, o Profissional de Educação Física deve ficar atento para não ser
responsabilizado por seus atos, se conscientizando dos prejuízos que possam causar, tanto em nível moral, quanto jurídico.

O profissional da área, na sua missão de prevenir, orientar e aconselhar encontrase no centro das atividades preservadoras
da saúde. Daí surge a relação entre a Educação Física e o Direito, que vem se adaptando em conformidade com a situação
provocada, se tornando indiferente à condição social daquele que se compromete a uma obrigação.

* Prof. Claudiomar Feitosa é advogado e 1º presidente do Cref12PE/AL

CREF2/RS une forças com Promotoria Pública em Santo Antônio da Patrulha

Um excelente trabalho da Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, em conjunto com o
CREF2/RS garantiu a qualidade dos serviços prestados em Educação Física no município. Durante fiscalização de rotina,
foram flagradas pessoas não habilitadas ministrando atividades físicas, que foram obrigadas a cessar imediatamente as
atividades e autuadas, recebendo prazo limite para a regularização da situação.

Infelizmente, o prazo não foi cumprido, suscitando oferta de denúncia ao Ministério Público que, por intermédio do promotor
de Justiça Dr. Reginaldo Freitas da Silva, acolheu a denúncia do Conselho e deu andamento a ações civis e criminais no
intuito de punir na forma da Lei a prática da contravenção penal tipificada como exercício irregular de profissão
regulamentada.

Ações como esta materializam o planejamento estratégico elaborado pelo CREF2/RS para o triênio 20102012, segundo o
qual as rotinas de fiscalização serão progressivamente intensificadas e ampliadas, com o objetivo de garantir à sociedade o
direito de ser atendida por pessoas físicas e jurídicas legalmente habilitadas para a prestação de serviços de atividades
físicas e esportivas.

Fonte: CREF2/RS
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Exercícios diminuem vontade de fumar maconha, diz estudo

Estudo de universidade americana mostra que duas sessões de corrida
na esteira por semana podem ajudar a diminuir muito o desejo e,
efetivamente, o uso da maconha

Pesquisadores da Universidade de Vanderbilty, em Nashville, nos Estados
Unidos, estão estudando usuários de maconha para tentar entender como os
exercícios atuam sobre o cérebro – e, quem sabe, usar a atividade física como
prevenção e tratamento para usuários da droga. Os participantes (apenas 12,
o que inspira futuros estudos para a confirmação dos resultados) relataram
uma diminuição significativa na vontade de fumar depois de algumas sessões
de corrida na esteira, de acordo com estudo publicado na quinta (10) no PLoS
ONE. Esta é a primeira pesquisa a demonstrar que o exercício pode reduzir o consumo de cannabis por pessoas que não
desejam parar.

Os cientistas escolheram oito estudantes do sexo feminino e, quatro, do masculino, que se encaixavam no critério de
"dependentes" da droga e não queriam qualquer ajuda ou tratamento para parar de fumar. Durante o período acompanhado
pelos pesquisadores, o desejo de fumar e o uso efetivo da maconha diminuiu mais de 50% depois de corridas de 10 a 30
minutos na esteira, duas vezes por semana. Isso resulta em 10 sessões, mas já nas cinco primeiras a vontade de fumar já
havia diminuído bastante.

Clique AQUI e continue lendo a matéria.

Fonte: epoca.com.br

Cientistas sugerem novo índice para medir a obesidade

Pesquisadores acreditam que essa será uma alternativa ao índice
de massa corporal (IMC), medida utilizada há 200 anos

Cientistas desenvolveram uma nova fórmula capaz de medir se uma
pessoa está acima do peso sem a necessidade de subir em uma
balança. A medida, batizada de Índice de Adiposidade Corporal (BAI), é
a divisão da circunferência do quadril pela altura menos dezoito, que
resulta no percentual de gordura corporal. Segundo a pesquisa
publicada no periódico científico Obesity, essa seria uma alternativa ao
Índice de Massa Corporal (IMC), medida amplamente utilizada por
médicos de todo o mundo há 200 anos, calculado a partir da divisão do
peso pela altura ao quadrado.

Os pesquisadores formularam o índice a partir de um estudo feito com uma população hispânica dos Estados Unidos. Depois,
eles confirmaram a exatidão da escala ao comparála com outra pesquisa, feita com a população negra americana, em que
foi utilizado um exame conhecido como desintometria (DXA), considerado o padrão ouro para a medida da obesidade. Essa
comparação demonstrou resultados semelhantes, sugerindo que o novo índice poderia ser utilizado em grupos de diferentes
etnias.

Clique AQUI e continue lendo a matéria.

Fonte: veja.com.br
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Fiscalizações pelo Brasil

O ano mal começou e as ações de fiscalização dos Conselhos Regionais
de Educação Física (CREFs) continuam a todo vapor. Alguns CREFs
autuaram pessoas exercendo ilegalmente a profissão em academias,
conseguiram alterar editais de concursos públicos e, até mesmo,
impediram que profissionais ligados ao futebol, com situação irregular no
Sistema CONFEF/CREFs, entrassem em campo para comandar suas
equipes.

Ações estas que ganharam as mídias locais de diversas regiões do país,
servindo para valorizar os serviços prestados pelos profissionais de
Educação Física habilitados, além de, é claro, proteger a sociedade
quantos aos riscos que possam ser causados à saúde.

Clique AQUI e confira algumas ações realizadas pelos Conselhos Regionais.

Londres 2012 falha em atrair novos esportistas

Organizadores querem convencer 1 milhão de ingleses a praticar
esportes três vezes por semana

Quando Londres foi escolhida para sediar os jogos olímpicos de 2012, os
organizadores definiram uma meta ambiciosa: envolver mais 2 milhões de
pessoas em esportes e atividades físicas na Inglaterra. Porém, a menos de
18 meses das Olimpíadas, esse compromisso lembra um solitário corredor
ofegante, curvado e cansado de uma resolução de Ano Novo cuja ambição
não pôde ser cumprida por falta de empenho.

O desafio original de Londres teve de ser modificado. Agora, os organizadores planejam convencer 1 milhão de pessoas na
Inglaterra a praticar esportes três ou mais vezes por semana, durante pelo menos 30 minutos. Só que até mesmo a meta
do "plano 3x30” vem se mostrando ilusória.

Números divulgados em dezembro pela agência governamental de desenvolvimento do esporte no país, a Sport England,
indicaram que a participação no nível 3x30 havia aumentado em 123 mil pessoas desde 2007, quando foi estabelecido o
parâmetro de 1 milhão. No ano passado, porém, esse número aumentou em apenas 8 mil pessoas. No ritmo atual, a meta
de 1 milhão de novos participantes não seria atingida em 2013, como se esperava, mas somente uma década depois, em
202324.

Enquanto isso, num país que figura entre os mais obesos da Europa, a quantidade de sedentários parece continuar a
crescer. Pesquisas da Sport England indicam que o número de adultos que não praticam nenhuma atividade esportiva
aumentou em quase 300 mil desde 2005, quando Londres foi declarada sede das Olimpíadas até 2012, até o outono de
2010.

Clique AQUI e continue lendo a matéria.

Fonte: veja.com.br

Pessoas que têm cachorro se exercitam mais, diz pesquisa

Se você procura a última palavra em equipamentos de exercício domésticos, considere algo com quatro pernas e um rabo
que balança. Vários estudos mostram que cachorros podem ser grandes motivadores para que as pessoas se mexam. Seus
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donos não apenas têm maior tendência a fazer caminhadas
regulares como também novas pesquisas apontam que quem anda
com um cão é mais ativo de forma geral comparado às pessoas
que não possuem um.

Uma pesquisa descobriu inclusive que as pessoas mais velhas têm
maior tendência a fazer caminhadas regulares se o companheiro
de passeio for canino em vez de humano. “Você precisa andar e
seu cachorro também", diz Rebecca A. Johnson, diretora do Centro
de Pesquisas da Interação HomemAnimal da Faculdade de
Medicina Veterinária da Universidade do Missouri. “É bom para os
dois lados da guia”.

Na semana passada, pesquisadores da Michigan State University
relataram que, entre os donos de cachorros que levavam seus
bichos para caminhadas regulares, 60% atendiam ao critério federal de exercícios moderados ou vigorosos. Quase metade
das pessoas que caminhavam com seus cães se exercitava uma média de 30 minutos por dia, pelo menos cinco dias na
semana.

Clique AQUI e continue lendo a matéria.

Fonte: Folha Online

Lista de substâncias proibidas

Preocupado com a saúde dos praticantes de atividades físicas e esportivas para fins de rendimento e competição, o
Ministério do Esporte publicou a Resolução Nº 30, de 17 de dezembro de 2010, aprovando a lista de substâncias e métodos
proibidos na prática desportiva.

A Resolução, em vigor desde o dia 1º de janeiro deste ano, de acordo com as normas preceituadas no Código Mundial
Antidoping da Agência Mundial Antidoping (AMA), está disponível no Portal CONFEF.

Clique AQUI para visualizar.
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Fiscalizações pelo Brasil

O ano mal começou e as ações de fiscalização dos Conselhos Regionais
de Educação Física (CREFs) continuam a todo vapor. Alguns CREFs
autuaram pessoas exercendo ilegalmente a profissão em academias,
conseguiram alterar editais de concursos públicos e, até mesmo,
impediram que profissionais ligados ao futebol, com situação irregular no
Sistema CONFEF/CREFs, entrassem em campo para comandar suas
equipes.

Ações estas que ganharam as mídias locais de diversas regiões do país,
servindo para valorizar os serviços prestados pelos profissionais de
Educação Física habilitados, além de, é claro, proteger a sociedade
quantos aos riscos que possam ser causados à saúde.

Clique AQUI e confira algumas ações realizadas pelos Conselhos Regionais.

Londres 2012 falha em atrair novos esportistas

Organizadores querem convencer 1 milhão de ingleses a praticar
esportes três vezes por semana

Quando Londres foi escolhida para sediar os jogos olímpicos de 2012, os
organizadores definiram uma meta ambiciosa: envolver mais 2 milhões de
pessoas em esportes e atividades físicas na Inglaterra. Porém, a menos de
18 meses das Olimpíadas, esse compromisso lembra um solitário corredor
ofegante, curvado e cansado de uma resolução de Ano Novo cuja ambição
não pôde ser cumprida por falta de empenho.

O desafio original de Londres teve de ser modificado. Agora, os organizadores planejam convencer 1 milhão de pessoas na
Inglaterra a praticar esportes três ou mais vezes por semana, durante pelo menos 30 minutos. Só que até mesmo a meta
do "plano 3x30” vem se mostrando ilusória.

Números divulgados em dezembro pela agência governamental de desenvolvimento do esporte no país, a Sport England,
indicaram que a participação no nível 3x30 havia aumentado em 123 mil pessoas desde 2007, quando foi estabelecido o
parâmetro de 1 milhão. No ano passado, porém, esse número aumentou em apenas 8 mil pessoas. No ritmo atual, a meta
de 1 milhão de novos participantes não seria atingida em 2013, como se esperava, mas somente uma década depois, em
202324.

Enquanto isso, num país que figura entre os mais obesos da Europa, a quantidade de sedentários parece continuar a
crescer. Pesquisas da Sport England indicam que o número de adultos que não praticam nenhuma atividade esportiva
aumentou em quase 300 mil desde 2005, quando Londres foi declarada sede das Olimpíadas até 2012, até o outono de
2010.

Clique AQUI e continue lendo a matéria.

Fonte: veja.com.br

Pessoas que têm cachorro se exercitam mais, diz pesquisa

Se você procura a última palavra em equipamentos de exercício domésticos, considere algo com quatro pernas e um rabo
que balança. Vários estudos mostram que cachorros podem ser grandes motivadores para que as pessoas se mexam. Seus
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Ministério da Saúde lança programa para estimular a prática de atividade física

O Ministério da Saúde lançou em 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, em Brasília, o programa Academia da Saúde. O projeto
estimula a criação de espaços adequados para prática de atividade física e de lazer, a exemplo de iniciativas bem sucedidas
realizadas em cidades como Recife, Aracaju e Belo Horizonte.

O lançamento do “Academia da Saúde” faz parte das estratégias do governo federal para a promoção da saúde, prevenção
de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de potencializar elementos da cultura local para produção de
escolhas saudáveis pela população beneficiada com as ações.

O programa prevê a implantação de infraestruturas, denominadas pólos, que possuem espaços para realização de
atividades individuais e coletivas, e equipamentos para alongamentos e outras atividades físicas e de lazer, com a orientação
de profissionais qualificados.

Clique aqui e leia a matéria na íntegra.

Fonte: Ministério da Saúde

CREF1 ajuda a interditar oito academias irregulares em São Gonçalo (RJ)

Oito academias de ginástica foram interditadas e cinco pessoas foram detidas por exercício ilegal da profissão durante
operação realizada por policiais da Delegacia do Consumidor (Decon), em São Gonçalo, em 30 de março. A ação contou com
o apoio de agentes da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Educação Física (CREF) da 1ª Região.

A operação, que começou por volta das 7h, teve como objetivo vistoriar 15 academias do município para verificar a atuação
de falsos profissionais, a venda irregular de suplementos alimentares, a comercialização de anabolizantes, além da ausência
de alvará e registro junto ao CREF para o funcionamento desses estabelecimentos.

Na academia Trade Center, em Itaúna, os agentes apreenderam anabolizantes como DecaDurabolin, Durateston e Winstrol,
popularmente chamados de 'bombas'. O responsável pelos medicamentos foi detido e será investigado pela venda ilegal do
produto. Das academias lacradas, duas estão localizadas no Barro Vermelho, outras duas no Pita, e o restante no Porto da
Madama, Neves, Bairro Antonina e Venda da Cruz.

“As pessoas procuram essas academias em busca de qualidade de vida e saúde, mas acabam sendo submetidas ao risco
quando orientadas por falsos profissionais em ambientes inadequados. Sendo assim, antes de se matricular, é importante
que o usuário consulte se o estabelecimento possui registro no CREF”, enfatizou Bethânia Soares (CREF 005784G/RJ),
supervisora de fiscalização da entidade.

Clique aqui e leia a matéria na íntegra.

Fonte: O São Gonçalo

III Encontro de Coordenadores de Cursos de 
Educação Física do Paraná

O CREF9/PR realizou em 8 de abril, na cidade de Curitiba, o III Encontro de 
Coordenadores do Curso de Educação Física das IES do Paraná. A abertura do 
evento contou com a presença do Deputado Estadual Reni Pereira, Presidente da 
Frente Parlamentar da Educação Física no Estado do Paraná, e do secretário especial 
de esportes Evandro Rogério Roman. Também participaram do encontro 33 instituições 
de nível superior paranaenses.



Boletim Eletrônico Conselho Federal de Educação Física

118

17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=590 2/3

A Conselheira Federal Iguatemy Maria de Lucena Martins ministrou palestra sobre o tema Matriz Curricular e Projetos 
Pedagógicos e o Presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber,  palestrou sobre Olimpismo, Educação Física, Profissionais de 
Educação Física e os legados sócio-educacionais.

Ainda durante o evento, o presidente do CREF9/PR, Antonio Eduardo Branco, destacou que o Conselho Regional abriu, no ano 
passado, 4.615 vagas diretas para o Profissional de Educação Física. Branco ainda ressaltou que, se juntarmos todos 
os segmentos, poderemos duplicar esse número de vagas.

Fonte: CREF9/PR

Sergipe julga seu primeiro caso de exercício
ilegal da profissão

Durante fiscalização em Aracaju, Sergipe, o CREF13/BASE
notificou uma recepcionista que atuava como Profissional de
Educação Física em uma academia no bairro Ponto Novo. Ela ministrava aulas de musculação sem ter o registro profissional.
O caso foi registrado na Delegacia do Consumidor da cidade e a audiência aconteceu em 5 de abril, no Juizado Especial
Criminal da Comarca de Aracaju (SE).

A recepcionista foi condenada a cumprir prestação de serviços à comunidade, por quatro meses e durante sete horas
semanais, em instituição indicada pela Vara de Execuções e Medidas e Penas Alternativas.

Durante a audiência, o Prof. Gilson Doria, presidente da Seccional Sergipe do CREF13, enfatizou que este momento é
histórico para os profissionais de Educação Física e toda sociedade sergipana, usuária dos serviços na área de atividade
física.

Fonte: CREF13/BASE

Justiça do Mato Grosso suspende processo seletivo

Prefeitura de Alto Araguaia exigia nível médio para o cargo de monitor de esportes, que tem as mesmas atribuições de um
Profissional de Educação Física.

O Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Justiça Cível de Alto Araguaia, obteve liminar que obriga o
município a suspender as inscrições de processo seletivo, que começariam no dia 11 de abril. A decisão atende a uma ação
civil pública proposta com o objetivo de corrigir irregularidades constatadas no edital que regulamenta o referido concurso.

Entre as falhas apontadas pelo Ministério Público está a previsão de contratação temporária para diversos cargos não
autorizados pela Lei Federal 8.745/93. "Não cabe a cada município disciplinar a contratação temporária no âmbito da
Administração Pública, pois tal matéria é reservada pela Constituição Federal à União, razão pela qual o município de Alto
Araguaia não poderia, a seu livre arbítrio, dizer o que se entende por contratação temporária e a quais casos ela se aplica",
argumentou o autor da ação, promotor de Justiça Marcelo Lucindo Araújo.

Segundo ele, o edital também apresenta irregularidades relacionadas à seleção para o cargo de monitor de
esportes. Apesar de as atribuições previstas para preenchimento do referido cargo serem as mesmas de um
professor de educação física, o município está exigindo apenas a conclusão do ensino médio. Para o promotor de
Justiça, o edital contraria a Lei 9.696/98, que regulamenta a profissão ligada à área de educação física.

Clique aqui e leia a matéria na íntegra.

Fonte: Só Notícias
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Ministério da Saúde lança programa para estimular a prática de atividade física

O Ministério da Saúde lançou em 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, em Brasília, o programa Academia da Saúde. O projeto
estimula a criação de espaços adequados para prática de atividade física e de lazer, a exemplo de iniciativas bem sucedidas
realizadas em cidades como Recife, Aracaju e Belo Horizonte.

O lançamento do “Academia da Saúde” faz parte das estratégias do governo federal para a promoção da saúde, prevenção
de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de potencializar elementos da cultura local para produção de
escolhas saudáveis pela população beneficiada com as ações.

O programa prevê a implantação de infraestruturas, denominadas pólos, que possuem espaços para realização de
atividades individuais e coletivas, e equipamentos para alongamentos e outras atividades físicas e de lazer, com a orientação
de profissionais qualificados.

Clique aqui e leia a matéria na íntegra.

Fonte: Ministério da Saúde

CREF1 ajuda a interditar oito academias irregulares em São Gonçalo (RJ)

Oito academias de ginástica foram interditadas e cinco pessoas foram detidas por exercício ilegal da profissão durante
operação realizada por policiais da Delegacia do Consumidor (Decon), em São Gonçalo, em 30 de março. A ação contou com
o apoio de agentes da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Educação Física (CREF) da 1ª Região.

A operação, que começou por volta das 7h, teve como objetivo vistoriar 15 academias do município para verificar a atuação
de falsos profissionais, a venda irregular de suplementos alimentares, a comercialização de anabolizantes, além da ausência
de alvará e registro junto ao CREF para o funcionamento desses estabelecimentos.

Na academia Trade Center, em Itaúna, os agentes apreenderam anabolizantes como DecaDurabolin, Durateston e Winstrol,
popularmente chamados de 'bombas'. O responsável pelos medicamentos foi detido e será investigado pela venda ilegal do
produto. Das academias lacradas, duas estão localizadas no Barro Vermelho, outras duas no Pita, e o restante no Porto da
Madama, Neves, Bairro Antonina e Venda da Cruz.

“As pessoas procuram essas academias em busca de qualidade de vida e saúde, mas acabam sendo submetidas ao risco
quando orientadas por falsos profissionais em ambientes inadequados. Sendo assim, antes de se matricular, é importante
que o usuário consulte se o estabelecimento possui registro no CREF”, enfatizou Bethânia Soares (CREF 005784G/RJ),
supervisora de fiscalização da entidade.

Clique aqui e leia a matéria na íntegra.

Fonte: O São Gonçalo

III Encontro de Coordenadores de Cursos de 
Educação Física do Paraná

O CREF9/PR realizou em 8 de abril, na cidade de Curitiba, o III Encontro de 
Coordenadores do Curso de Educação Física das IES do Paraná. A abertura do 
evento contou com a presença do Deputado Estadual Reni Pereira, Presidente da 
Frente Parlamentar da Educação Física no Estado do Paraná, e do secretário especial 
de esportes Evandro Rogério Roman. Também participaram do encontro 33 instituições 
de nível superior paranaenses.
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Ações dos CREFs nos campeonatos estaduais de Futebol

Desde o inicio dos campeonatos estaduais de futebol, os Conselhos
Regionais de Educação Física (CREFs) vêm promovendo várias
ações que visam, prioritariamente, a qualificação cada vez maior do
futebol nacional. Fiscalizações em campo e reuniões com as
federações organizadoras dos campeonatos são algumas dessas
ações.

No final de março, o presidente do Conselho Regional de Educação
Física da 2ª região (CREF2/RS), Eduardo Merino, esteve reunido
com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Francisco
Novelletto, para tratar sobre a Lei 9696/98 que regulamenta a
Profissão de Educação Física. Merino esclareceu dúvidas sobre a Lei,
falou sobre a necessidade e do direito da sociedade ser orientada
por Profissional de Educação Física devidamente registrado no CREF
e sua importância para a qualificação do futebol no Brasil. O
presidente da FGF declarou que ficará atento à solicitação de Merino
para a inclusão no regulamento da obrigatoriedade do registro junto ao CREF para atuar no futebol.

Outro exemplo dessas ações é o Conselho Regional de Educação Física da 10ª região (CREF10/PBRN), que intensificou as
fiscalizações durante o Campeonato Paraibano. O vicepresidente do CREF10, Eduardo Guimarães, reforçou que a
fiscalização não visa à ação punitiva, mas à informação. “O que a gente quer é que aconteçam as coisas legalmente, como
acontece no Brasil inteiro, e na Paraíba não seria diferente. A primeira ideia é que a pessoa se oriente sobre seu exercício
legal e aí cumpra os seus direitos e seus deveres”, frisou.

Neste ano, um técnico do Campeonato Paraibano já foi alertado pelo Conselho Regional. Maurício Cabedelo, técnico do
Nacional de Patos, vinha comandando a equipe no banco de reservas sem ter o registro profissional. O artigo 38, capítulo
nove do regulamento do Campeonato Paraibano diz que “se solicitado pelo Representante da FPF [Federação Paraibana de
Futebol] e/ou CREF/PB, os técnicos de futebol deverão apresentar carteira emitida pela Entidade Profissional, sob pena de
não terem acesso ao banco de reservas e à área lateral do campo de jogo”.

Fonte: TV Correio e CREF2/RS

Atividade física pode reduzir chances de desenvolver Alzheimer

Um estudo da Universidade de Washington aponta que pessoas que praticam
atividade física têm menos chances de desenvolver o Alzheimer. Em seis anos
de pesquisa, dos 158 participantes do estudo, 107 desenvolveram a doença. As
pessoas que se exercitavam 3 a 4 vezes por semana apresentavam um risco
40% menor de desenvolver o Alzheimer.

A explicação específica do efeito positivo que o exercício físico exerce para
evitar a doença ainda não foi detectada. 

Clique aqui e leia a matéria na íntegra.

Fonte: R7

150 minutos de atividades físicas por semana
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Fazer 150 minutos semanais de exercícios físicos moderados pode reduzir o risco de câncer de mama e cólon, de acordo
com as novas recomendações globais em atividades físicas divulgadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) em fevereiro deste ano.

“A atividade física tem um papel importante na redução de incidência de certos tipos
de câncer", aponta o dr. Ala Alwan, diretorgeral assistente da OMS para Doenças
NãoTransmissíveis e Saúde Mental. "O sedentarismo é o quarto principal fator de
risco para todas as mortes no mundo, sendo que 31% da população mundial é
sedentária". Em 2008, quase 460 mil mulheres morreram de câncer de mama,
enquanto cerca de 610 mil homens e mulheres morreram de câncer colorretal.

As novas recomendações aconselham, para pessoas acima de 18 anos, um mínimo de
150 minutos semanais de exercício aeróbico de intensidade moderada. Isso pode
reduzir o risco de doenças nãotransmissíveis, incluindo câncer de mama e de cólon,
diabetes e doenças cardiovasculares. Para pessoas entre 5 e 17 anos, pelo menos 60
minutos de atividade física moderada a vigorosa podem proteger a saúde e, assim,
reduzir o risco dessas doenças.

De acordo com a OMS, o sedentarismo está associado a 3,2 milhões de mortes por
ano e a mais de 670 mil mortes prematuras (pessoas com menos de 60 anos).

Fonte: OMS

Exercícios devem começar uma semana depois do infarto

Pessoas que sofrem infarto devem começar a se exercitar mais cedo do que o recomendado hoje. Segundo uma pesquisa
da Universidade de Alberta, no Canadá, junto com as universidades Duke e Stanford (EUA), os exercícios, como
caminhadas, devem começar uma semana após o ataque cardíaco. O intervalo indicado hoje é de quatro semanas.

O trabalho, publicado no periódico "Trials", revisou 31 estudos, com 1.634 pacientes. De acordo com a pesquisa, é
importante afastar a ideia de que o coração precisa de descanso após um infarto. Os exercícios aumentam a capacidade de
bombeamento do sangue e reduzem a pressão arterial.

Segundo especialistas, uma semana após o infarto, o paciente pode caminhar pelo quarto e no corredor do hospital, e fazer
exercícios com braços e pernas, para evitar trombose. "Infarto não é empecilho para atividade física", diz Luiz Antonio
César, presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Mas, afirma, a reabilitação deve ser feita sob
supervisão e de forma moderada. É preciso avaliar também a gravidade do caso.

Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

Fonte: Folha de S. Paulo

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
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Ações dos CREFs nos campeonatos estaduais de Futebol

Desde o inicio dos campeonatos estaduais de futebol, os Conselhos
Regionais de Educação Física (CREFs) vêm promovendo várias
ações que visam, prioritariamente, a qualificação cada vez maior do
futebol nacional. Fiscalizações em campo e reuniões com as
federações organizadoras dos campeonatos são algumas dessas
ações.

No final de março, o presidente do Conselho Regional de Educação
Física da 2ª região (CREF2/RS), Eduardo Merino, esteve reunido
com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Francisco
Novelletto, para tratar sobre a Lei 9696/98 que regulamenta a
Profissão de Educação Física. Merino esclareceu dúvidas sobre a Lei,
falou sobre a necessidade e do direito da sociedade ser orientada
por Profissional de Educação Física devidamente registrado no CREF
e sua importância para a qualificação do futebol no Brasil. O
presidente da FGF declarou que ficará atento à solicitação de Merino
para a inclusão no regulamento da obrigatoriedade do registro junto ao CREF para atuar no futebol.

Outro exemplo dessas ações é o Conselho Regional de Educação Física da 10ª região (CREF10/PBRN), que intensificou as
fiscalizações durante o Campeonato Paraibano. O vicepresidente do CREF10, Eduardo Guimarães, reforçou que a
fiscalização não visa à ação punitiva, mas à informação. “O que a gente quer é que aconteçam as coisas legalmente, como
acontece no Brasil inteiro, e na Paraíba não seria diferente. A primeira ideia é que a pessoa se oriente sobre seu exercício
legal e aí cumpra os seus direitos e seus deveres”, frisou.

Neste ano, um técnico do Campeonato Paraibano já foi alertado pelo Conselho Regional. Maurício Cabedelo, técnico do
Nacional de Patos, vinha comandando a equipe no banco de reservas sem ter o registro profissional. O artigo 38, capítulo
nove do regulamento do Campeonato Paraibano diz que “se solicitado pelo Representante da FPF [Federação Paraibana de
Futebol] e/ou CREF/PB, os técnicos de futebol deverão apresentar carteira emitida pela Entidade Profissional, sob pena de
não terem acesso ao banco de reservas e à área lateral do campo de jogo”.

Fonte: TV Correio e CREF2/RS

Atividade física pode reduzir chances de desenvolver Alzheimer

Um estudo da Universidade de Washington aponta que pessoas que praticam
atividade física têm menos chances de desenvolver o Alzheimer. Em seis anos
de pesquisa, dos 158 participantes do estudo, 107 desenvolveram a doença. As
pessoas que se exercitavam 3 a 4 vezes por semana apresentavam um risco
40% menor de desenvolver o Alzheimer.

A explicação específica do efeito positivo que o exercício físico exerce para
evitar a doença ainda não foi detectada. 

Clique aqui e leia a matéria na íntegra.

Fonte: R7

150 minutos de atividades físicas por semana
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Atividade física a um passo de ser inserida no SUS

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou
em 10 de maio o Projeto de Lei 1266/07, da deputada Sueli Vidigal (PDTES), que inclui na lei
do Sistema Único de Saúde (SUS – Lei 8.080/90) a atividade física como um dos fatores
determinantes da saúde. Como tramita em caráter conclusivo, a proposta será enviada ao
Senado, a menos que haja recurso para que seja analisada pelo Plenário. A relatora,
deputada Sandra Rosado (PSBRN), apresentou parecer favorável ao texto, sem análise de
mérito.

Sueli Vidigal, que participou da reunião da CCJ, argumentou que a falta de menção à atividade
física na lei constitui “uma falha pequena, mas inadmissível”. Ela afirma que isso se reflete nas
políticas de saúde, “que deixam de considerar o exercício físico como recurso para obtenção
de saúde”.

Clique aqui para conhecer o Projeto de Lei da deputada.

Fonte: Agência Câmara

Frente Parlamentar da Atividade Física será lançada dia 18

A Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano será lançada em 18 de maio na
Câmara dos Deputados. Formada por senadores e deputados federais, a Frente tem como objetivo defender
as iniciativas e ações que garantam o direito constitucional da população de amplo acesso à prática da
atividade física orientada por Profissional habilitado.

Para tanto, a Frente irá organizar ações e proposições legislativas que universalizem a prática de exercícios
físicos e esportivos entre os brasileiros, como forma de garantir o direito constitucional à saúde e à educação.
Entre os parlamentares que compõem a Frente, estarão presentes à inauguração os deputados federais André
Figueiredo (PDTCE) e Romário (PSBRJ) e os senadores Marisa Serrano (PSDBMS) e Cristovam Buarque
(PDTDF).

CREF14/GOTO inaugura seccional em Tocantins

O Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região 
CREF14/GOTO aproveitou a passagem da comitiva do projeto
“Professores sem Fronteiras”, da FIEP, para inaugurar a Seccional
Tocantins do CREF14/GOTO, em 30 de abril. Instalado em Palmas,
capital do Estado, o escritório vem para reforçar a presença do
CREF14/GOTO no Tocantins. 

Já a partir de maio, a fiscalização será diária e permanente, pois o
CREF14/GOTO manterá um fiscal exclusivo para o Estado. Outros
serviços, como convênios, parcerias, cursos, divulgação de vagas de
estágio e emprego, também serão intensificados. 

O endereço da nova Seccional é o Centro Comercial Wilson Vaz, 104
Sul, Avenida LO3 nº 89, Sala 86  Plano Diretor Sul. Os contatos
podem ser feitos pelos telefones (63) 32252694, (63) 84446247 e
pelo email crefto@cref14.org.br. O horário de funcionamento é das

13h às 18h.
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Fonte: CREF14/GOTO

TAC para 26 escolinhas de futebol em Itabuna (BA)

A fim de regularizar o funcionamento das escolinhas de futebol no município de Itabuna, a 454 Km de Salvador, e assegurar
a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes matriculados nas instituições, o Ministério Público estadual, através do
promotor de Justiça Allan Santos Gois, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto à Secretaria Municipal de
Esporte, Conselho Regional de Educação Física (CREF) e 26 escolinhas de futebol.

Foi estipulado no TAC que as escolinhas deverão diligenciar a matrícula e acompanhamento da frequência mensal nas
escolas da rede de ensino de Itabuna e solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros nos locais onde funcionam essas escolas
de futebol. Também deve ser providenciado atestado médico admissional de todos os alunos novos e dos já inscritos e
providenciada a inscrição das escolinhas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e no
CREF. É exigido também que nenhum jogo ou treino seja realizado em horários de aula na rede escolar dos respectivos
alunos.

Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

Fonte: MPBA
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Fonte: CREF14/GOTO

TAC para 26 escolinhas de futebol em Itabuna (BA)

A fim de regularizar o funcionamento das escolinhas de futebol no município de Itabuna, a 454 Km de Salvador, e assegurar
a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes matriculados nas instituições, o Ministério Público estadual, através do
promotor de Justiça Allan Santos Gois, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto à Secretaria Municipal de
Esporte, Conselho Regional de Educação Física (CREF) e 26 escolinhas de futebol.

Foi estipulado no TAC que as escolinhas deverão diligenciar a matrícula e acompanhamento da frequência mensal nas
escolas da rede de ensino de Itabuna e solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros nos locais onde funcionam essas escolas
de futebol. Também deve ser providenciado atestado médico admissional de todos os alunos novos e dos já inscritos e
providenciada a inscrição das escolinhas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e no
CREF. É exigido também que nenhum jogo ou treino seja realizado em horários de aula na rede escolar dos respectivos
alunos.

Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

Fonte: MPBA
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Nº 70  Junho 2011

Frente Parlamentar da atividade física é lançada em Brasília

Foi instalada em 18 de maio a Frente Parlamentar Mista da
Atividade Física para o Desenvolvimento Humano. O objetivo da
frente é garantir o direito constitucional de amplo acesso à prática
de atividades físicas e esportivas orientadas por profissionais
habilitados e qualificados. 

A frente é presidida pelo deputado André Figueiredo (PDTCE).
“Temos o intuito de transformar a atividade física e a prática
desportiva em uma prioridade governamental, onde ela seja
entendida não apenas como qualificação de atletas de
competição, mas como meio de promoção da saúde pública”,
explicou Figueiredo.

Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

Fonte: Agência Câmara

CREF3/SC realiza fiscalização em Criciúma

O Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região (CREF3/SC), junto
com a Vigilância Sanitária de Criciúma, passou duas semanas fiscalizando
as academias de ginástica da cidade. Das 60 academias que existem no
município, seis foram fechadas por falta de falta de alvará e de um
responsável técnico em Educação Física habilitado para orientar os
frequentadores. 

A fiscalização rigorosa iniciou devido a inúmeras denúncias recebidas pela
vigilância. De acordo com os fiscais, a vigilância encerrou nesta semana a
vistoria intensiva, mas continuará verificando todas as reclamações que
possam vir a surgir.

Fonte: Prefeitura de Criciúma

CREF5 fiscaliza academias em São Luís (MA)

Uma academia de musculação no bairro Sol e Mar foi interditada em 16 de maio pela Vigilância Sanitária Municipal de São
Luís (MA), durante ação conjunta do Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF5/CEPIMA) com a
Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do Maranhão. 

A academia interditada funcionava sem documentos como CNPJ, alvará para funcionamento e cartão de saúde; não tinha
Profissional de Educação Física registrado para orientar as sessões de musculação; e ainda apresentava instalações em
condições precárias, como aparelhos enferrujados, piso inadequado, banheiros inapropriados e deficiência nas instalações
elétricas.

Fonte: TV Mirante
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CREF13 apresenta denúncia e 5 PEFs são convocados por concurso em Aracaju (SE)

O Presidente do Conselho Regional de Educação Física da Seccional Sergipe (CREF13/BASE), Gilson Doria Leite Filho, visitou
em março o promotor de Justiça dos Direitos à Educação, Luiz Fausto Dias de Valois Santos, para apresentar uma série de
denúncias documentadas sobre escolas das Redes Particular, Estadual e Municipal de Sergipe. Entre as irregularidades
apontadas, há a falta de espaços adequados para a prática da Educação Física e a utilização de estagiários na condição de
profissionais. 

O promotor, ao verificar os Autos de Orientação e Fiscalização do CREF, encaminhou Ofício solicitando providências à
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. A secretaria atendeu a solicitação, informando que irá diminuir a quantidade
de estagiários de Educação Física nas escolas, convocando imediatamente cinco professores aprovados em concurso
público.

Fonte: CREF13/BASE

Profissionais de academias paralisam atividades na Paraíba

Profissionais de Educação Física e outros empregados que trabalham em seis academias de ginástica de João Pessoa,
Paraíba, decidiram entrar em greve a partir do dia 28, por tempo indeterminado. A decisão tomada em assembléias
realizadas na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Privado da Paraíba (SinteenpPB) é um
marco: pela primeira vez na história do país profissionais de academias de ginástica paralisam suas atividades.

De acordo com o coordenador do SinteenpPB, Avenzoar Arruda, os profissionais de Educação Física e demais trabalhadores
têm database em 1º de maio, mas a classe patronal se nega a negociar qualquer melhoria salarial, sendo que os salários
estão congelados desde maio do ano passado.

Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

Fonte: PB Agora
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Nº 71  Junho 2011

Seminário terá transmissão pela Internet

Em apenas três dias, o Seminário Valores Olímpicos e do Esporte já encerrou as
inscrições, pois as 150 vagas disponíveis se esgotaram rapidamente. Quem não
conseguiu uma vaga presencial, pode acompanhar o Seminário pela Internet. O
evento será transmitido ao vivo pelo link www.confef.org.br/valoresdoesporte.

Durante os dias 17 e 18 de junho, o Seminário contará com o relato de experiências
brasileiras em Educação Olímpica desde a década de 1990 e a apresentação de casos
de sucesso desenvolvidos no Brasil. Os pesquisadores em Educação Física Jim Parry
(Reino Unido) e Irena Martinkova (República Tcheca) são os palestrantes internacionais
convidados.

Confira a programação completa.

Fiscalização do CREF6/MG contabiliza 1.600 autuações em 2011

Desde janeiro até 1º de maio, as operações de fiscalização do CREF6/MG já geraram 1.600 autuações. As irregularidades
foram verificadas em visitas a estabelecimentos prestadores de serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e
similares.

Foram cerca de 600 visitas em 27 cidades, que geraram quase 900 processos administrativos, tanto para pessoa física
quanto jurídica. Das 1.600 autuações realizadas, as mais comuns entre as pessoas jurídicas são de estabelecimentos e
pessoas atuando sem registro no CREF6/MG. Já entre as autuações de pessoa física mais recorrentes estão o exercício da
profissão sem registro ou sem o porte da Cédula de Identidade Profissional e estágio em situação irregular.

Clique aqui e leia a matéria na íntegra.

Fonte: CREF6/MG

Seccional Sergipe promove ação de valorização profissional em estádio de futebol

A Seccional Sergipe do Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região
(CREF13/BASE) realizou em 28 de maio, no estádio Lourival Baptista, um ato de
valorização aos profissionais de Educação Física do estado. Durante partida do
Campeonato Sergipano, uma placa publicitária lembrava sobre a importância da
orientação realizada por Profissional de Educação Física registrado e qualificado.
Também houve distribuição de material de sensibilização ao público presente.

A ação faz parte da campanha de valorização do Profissional de Educação Física que o
CREF13/BASE está realizando, já de olho nas comemorações do Dia do Profissional de
Educação Física, em 1º de setembro.

Clique aqui e leia a matéria na íntegra.

Fonte: CREF13/BASE

Projeto de Lei em RS inclui Profissionais de Educação Física nos concursos da saúde
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Nº 71  Junho 2011

Seminário terá transmissão pela Internet

Em apenas três dias, o Seminário Valores Olímpicos e do Esporte já encerrou as
inscrições, pois as 150 vagas disponíveis se esgotaram rapidamente. Quem não
conseguiu uma vaga presencial, pode acompanhar o Seminário pela Internet. O
evento será transmitido ao vivo pelo link www.confef.org.br/valoresdoesporte.

Durante os dias 17 e 18 de junho, o Seminário contará com o relato de experiências
brasileiras em Educação Olímpica desde a década de 1990 e a apresentação de casos
de sucesso desenvolvidos no Brasil. Os pesquisadores em Educação Física Jim Parry
(Reino Unido) e Irena Martinkova (República Tcheca) são os palestrantes internacionais
convidados.

Confira a programação completa.

Fiscalização do CREF6/MG contabiliza 1.600 autuações em 2011

Desde janeiro até 1º de maio, as operações de fiscalização do CREF6/MG já geraram 1.600 autuações. As irregularidades
foram verificadas em visitas a estabelecimentos prestadores de serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e
similares.

Foram cerca de 600 visitas em 27 cidades, que geraram quase 900 processos administrativos, tanto para pessoa física
quanto jurídica. Das 1.600 autuações realizadas, as mais comuns entre as pessoas jurídicas são de estabelecimentos e
pessoas atuando sem registro no CREF6/MG. Já entre as autuações de pessoa física mais recorrentes estão o exercício da
profissão sem registro ou sem o porte da Cédula de Identidade Profissional e estágio em situação irregular.

Clique aqui e leia a matéria na íntegra.

Fonte: CREF6/MG

Seccional Sergipe promove ação de valorização profissional em estádio de futebol

A Seccional Sergipe do Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região
(CREF13/BASE) realizou em 28 de maio, no estádio Lourival Baptista, um ato de
valorização aos profissionais de Educação Física do estado. Durante partida do
Campeonato Sergipano, uma placa publicitária lembrava sobre a importância da
orientação realizada por Profissional de Educação Física registrado e qualificado.
Também houve distribuição de material de sensibilização ao público presente.

A ação faz parte da campanha de valorização do Profissional de Educação Física que o
CREF13/BASE está realizando, já de olho nas comemorações do Dia do Profissional de
Educação Física, em 1º de setembro.

Clique aqui e leia a matéria na íntegra.

Fonte: CREF13/BASE
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Em parceria com o CREF2/RS, foi protocolado na Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul o Projeto de Lei nº 176/2011, que pretende garantir
a inclusão de vagas para Profissional de Educação Física em concursos
públicos no estado.

O PL foi entregue pelo Deputado Estadual Carlos Gomes ao Presidente do
CREF2/RS, Eduardo Merino. O Presidente do Conselho Regional ressaltou
a importância da inserção do Profissional na área da saúde dos concursos
públicos do Estado: “uma lei estadual que exija a inclusão dos
Profissionais de Educação Física na saúde do Rio Grande do Sul será
muito bemvinda e irá contribuir na qualidade de vida dos gaúchos, que
terão atividades físicas de acesso público”.

Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

Fonte: CREF2/RS
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Nº 72  Julho 2011

Seminário de Valores Olímpicos atrai 800 profissionais

Durante dois dias, no Rio de Janeiro, profissionais de Educação
Física se reuniram no Seminário Valores Olímpicos e dos
Esporte, para apresentar o estado da arte da Educação
Olímpica e valores do esporte, mostrando suas origens,
evolução e estado atual do conhecimento. 

Realizado pelo Conselho Federal de Educação Física e pela
Academia Olímpica Brasileira, o evento foi transmitido em
tempo real pela internet, com cobertura pelo Twitter, no perfil
@CONFEF. Somando o público presente e os profissionais que
acompanharam o evento pela internet, o Seminário atingiu a
marca dos 800 participantes.

Leia o resumo das palestras:

17 de junho
18 de junho

CREF14/GOTO lança campanha de doação de sangue

O CREF14/GOTO lançou no final de junho o projeto “Quem Doa Sangue
Doa Vida”, uma forma de estimular a solidariedade e a responsabilidade
social do Profissional de Educação Física, dos empresários do setor e dos
acadêmicos de Educação Física, para que todos desenvolvam o hábito de
doar sangue.

Quem comprovar que doou sangue a partir do dia 21 de junho receberá
um certificado de participação e uma camiseta com mensagem de
estímulo à doação de sangue. Podem participar da campanha profissionais
de Educação Física registrados no CREF14/GOTO; acadêmicos de
Educação Física, com declaração de frequência e matrícula da faculdade; e
proprietários de academias e similares registradas no Conselho Regional.

Fonte: CREF14/GOTO

CREF2/RS participa de Conferência Estadual de Esporte e Lazer

O CREF2/RS participa com a Secretaria Estadual do Esporte e do Lazer (SEL) do
Rio Grande do Sul da Conferência Estadual de Esporte e Lazer, que vai de junho
a agosto de 2011.

O evento destaca o esporte gaúcho e irá desenvolver a criação das políticas
públicas e do sistema estadual do esporte. A Conferência será realizada em três
etapas: as PréConferências Municipais, as Conferências Regionais (de 2 de
junho a 12 de agosto) e a grande Conferência Estadual (dias 20 e 21 de agosto).

As temáticas tratadas nas Conferências serão: esporte educacional; esporte e rendimento; esporte e lazer; programas,
projetos e eventos; e Copa do Mundo/Olimpíadas 2016.

Fonte: CREF2/RS
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Nº 72  Julho 2011

Seminário de Valores Olímpicos atrai 800 profissionais

Durante dois dias, no Rio de Janeiro, profissionais de Educação
Física se reuniram no Seminário Valores Olímpicos e dos
Esporte, para apresentar o estado da arte da Educação
Olímpica e valores do esporte, mostrando suas origens,
evolução e estado atual do conhecimento. 

Realizado pelo Conselho Federal de Educação Física e pela
Academia Olímpica Brasileira, o evento foi transmitido em
tempo real pela internet, com cobertura pelo Twitter, no perfil
@CONFEF. Somando o público presente e os profissionais que
acompanharam o evento pela internet, o Seminário atingiu a
marca dos 800 participantes.

Leia o resumo das palestras:

17 de junho
18 de junho

CREF14/GOTO lança campanha de doação de sangue

O CREF14/GOTO lançou no final de junho o projeto “Quem Doa Sangue
Doa Vida”, uma forma de estimular a solidariedade e a responsabilidade
social do Profissional de Educação Física, dos empresários do setor e dos
acadêmicos de Educação Física, para que todos desenvolvam o hábito de
doar sangue.

Quem comprovar que doou sangue a partir do dia 21 de junho receberá
um certificado de participação e uma camiseta com mensagem de
estímulo à doação de sangue. Podem participar da campanha profissionais
de Educação Física registrados no CREF14/GOTO; acadêmicos de
Educação Física, com declaração de frequência e matrícula da faculdade; e
proprietários de academias e similares registradas no Conselho Regional.

Fonte: CREF14/GOTO

CREF2/RS participa de Conferência Estadual de Esporte e Lazer

O CREF2/RS participa com a Secretaria Estadual do Esporte e do Lazer (SEL) do
Rio Grande do Sul da Conferência Estadual de Esporte e Lazer, que vai de junho
a agosto de 2011.

O evento destaca o esporte gaúcho e irá desenvolver a criação das políticas
públicas e do sistema estadual do esporte. A Conferência será realizada em três
etapas: as PréConferências Municipais, as Conferências Regionais (de 2 de
junho a 12 de agosto) e a grande Conferência Estadual (dias 20 e 21 de agosto).

As temáticas tratadas nas Conferências serão: esporte educacional; esporte e rendimento; esporte e lazer; programas,
projetos e eventos; e Copa do Mundo/Olimpíadas 2016.

Fonte: CREF2/RS
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Academias de Crato (CE) assinam Termo de Ajuste de Conduta

Após fiscalização do CREF5/CEPIMA em 37 academias da região do Cariri, no Ceará – 21 em Juazeiro, 11 no Crato e cinco
em Barbalha –, o assunto foi levado ao conhecimento do Ministério Público, que assinou um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) com as academias de ginástica do Crato.

A primeira providência foi notificar todas as academias listadas na representação para apresentação de defesa no prazo de
15 dias úteis. O Ministério Público também designou uma audiência com o objetivo de discutir o assunto. De acordo com o
promotor Pedro Campelo, os eventuais erros estão sendo corrigidos com o apoio das academias, que estão interessadas em
resolver os problemas.

O TAC teve início a partir de uma representação apresentada ao Programa Estadual de Proteção do Consumidor pelo
presidente do CREF5/CEPIMA, Antônio de Pádua Soares. Na representação, ele explica que o Conselho Regional procedeu
à fiscalização nas academias da cidade do Crato, tendo constatado uma série de irregularidades. Dentre as quais, foi citada
a oferta de serviços de atividade física por pessoas sem formação e/ou registro profissional, algumas sem alvará sanitário,
além do uso indevido de anabolizantes.

Fonte: Diário do Nordeste
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Nº 73  Julho 2011

CONFEF estreia canal no Youtube

O Conselho Federal de Educação Física estreou, em 5 de julho, o seu canal no Youtube,
"Sistema CONFEFCREFs". Na página, os profissionais de Educação Física poderão assistir a
seminários, palestras, congressos e outros eventos que o CONFEF tenha realizado. O primeiro
evento publicado foi o Seminário Valores Olímpicos e do Esporte, realizado em junho passado,
que está disponível integralmente.

Confira o novo canal no endereço www.youtube.com/SistemaCONFEFCREFs

Profissionais de Educação Física serão ouvidos por comissão da Lei Pelé

O presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber, esteve presente
durante audiência pública promovida em 29 de junho pela
Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. A
audiência teve como objetivo ouvir os profissionais de Educação
Física, para cobrar a participação efetiva da categoria na
comissão criada pelo Ministério do Esporte para propor a
regulamentação da chamada nova Lei Pelé.

O presidente explicou que a categoria quer e pode contribuir
para que a Lei Pelé não tenha foco apenas no esporte
profissional. Também é preciso dar ênfase ao desporto
educacional, à infraestrutura esportiva e aos programas de
esporte e lazer, sobretudo aqueles voltados para a saúde da
população.

Leia a matéria na íntegra aqui.

Fonte: Agência Câmara

CREF9/PR no lançamento do programa Talento Olímpico

O presidente do CREF9/PR, Antonio Eduardo Branco (CREF 000009
G/PR), participou do lançamento do programa TOP 2016  Talento
Olímpico do Paraná, promovido pelo governo do estado em 11 de julho.

O objetivo do programa é incentivar o desenvolvimento de atletas
paranaenses, com potencial para disputar as Olimpíadas de 2016 e de
2020. Para isso, 250 atletas vão receber bolsas de R$ 500 mensais para
treinamento nas 34 modalidades olímpicas e nas 14 paraolímpicas.

O CREF9/PR esteve junto na elaboração do projeto, por meio do
presidente Branco e do conselheiro Julimar Luiz Pereira (CREF 000010
G/PR).

Fonte: CGN

CREF10/PBRN promove palestra sobre papel do responsável técnico
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Nº 73  Julho 2011

CONFEF estreia canal no Youtube

O Conselho Federal de Educação Física estreou, em 5 de julho, o seu canal no Youtube,
"Sistema CONFEFCREFs". Na página, os profissionais de Educação Física poderão assistir a
seminários, palestras, congressos e outros eventos que o CONFEF tenha realizado. O primeiro
evento publicado foi o Seminário Valores Olímpicos e do Esporte, realizado em junho passado,
que está disponível integralmente.

Confira o novo canal no endereço www.youtube.com/SistemaCONFEFCREFs

Profissionais de Educação Física serão ouvidos por comissão da Lei Pelé

O presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber, esteve presente
durante audiência pública promovida em 29 de junho pela
Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. A
audiência teve como objetivo ouvir os profissionais de Educação
Física, para cobrar a participação efetiva da categoria na
comissão criada pelo Ministério do Esporte para propor a
regulamentação da chamada nova Lei Pelé.

O presidente explicou que a categoria quer e pode contribuir
para que a Lei Pelé não tenha foco apenas no esporte
profissional. Também é preciso dar ênfase ao desporto
educacional, à infraestrutura esportiva e aos programas de
esporte e lazer, sobretudo aqueles voltados para a saúde da
população.

Leia a matéria na íntegra aqui.

Fonte: Agência Câmara

CREF9/PR no lançamento do programa Talento Olímpico

O presidente do CREF9/PR, Antonio Eduardo Branco (CREF 000009
G/PR), participou do lançamento do programa TOP 2016  Talento
Olímpico do Paraná, promovido pelo governo do estado em 11 de julho.

O objetivo do programa é incentivar o desenvolvimento de atletas
paranaenses, com potencial para disputar as Olimpíadas de 2016 e de
2020. Para isso, 250 atletas vão receber bolsas de R$ 500 mensais para
treinamento nas 34 modalidades olímpicas e nas 14 paraolímpicas.

O CREF9/PR esteve junto na elaboração do projeto, por meio do
presidente Branco e do conselheiro Julimar Luiz Pereira (CREF 000010
G/PR).

Fonte: CGN
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http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=616 2/2

Uma parceria entre o Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região
(CREF10/PBRN) e o Sindicato das Academias resultou na realização de
palestra com o tema "O que faz um responsável técnico  Atribuições e
Prerrogativas”. O evento aconteceu no Centro Universitário de João Pessoa
(UNIPE), na Paraíba.

A palestra, ministrada pelo vicepresidente do Conselho, Eduardo Guimarães
(CREF 001074G/PB), foi gratuita e dirigida aos proprietários de academias e
aos profissionais que trabalham como responsáveis técnicos. “O papel desse
profissional é fundamental para o bom funcionamento dos estabelecimentos.
Muitos são os empresários que contratam um responsável técnico apenas
para cumprir uma regulamentação. Por outro lado, profissionais assinam a
responsabilidade técnica da academia mas não assumem a competência
exigida pela função, talvez por falta de informação” comentou Eduardo.

Leia a matéria na íntegra aqui.

Simpósio dá desconto de 10% a registrados no Sistema CONFEF/CREFs

O 34º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte está concedendo 10% de desconto na inscrição de profissionais de
Educação Física registrados no Sistema CONFEF/CREFs que estejam adimplentes. As inscrições podem ser feitas pelo site
http://www.simposiocelafiscs.org.br.

Com o tema “Especulações e Evidências na Atividade Física e o Esporte”, a 34ª edição do Simpósio será realizada de 7 a 9
de outubro, em São Paulo. O evento é organizado pelo Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano
do Sul (Celafiscs).

Nota de falecimento

Recebemos com pesar a notícia do falecimento do Dr. Maurício Leal Rocha, em 7 de julho. Dr. Maurício foi professor na
Escola Nacional de Educação Física e Desportos (hoje integrada à Universidade Federal do Rio de Janeiro). Médico pioneiro e
precursor da Medicina Esportiva, foi fundador do Laboratório de Fisiologia do Esforço (LABOFISE) da UFRJ, criado no início
dos anos 1970 e primeiro laboratório do tipo em universidades brasileiras.

Os ensinamentos que o Prof. Maurício nos deixou contribuíram sobremaneira na evolução da prática profissional da
Educação Física. O CONFEF deixa, então, registrada esta pequena homenagem ao Dr. Maurício Leal Rocha.

CLIPPING

Brasil é o 2º país do mundo em número de academias de ginástica
Estudo mostra que diabete já atinge 10% da população mundial
ONG quer discutir política de esporte nas cidadessede da Copa

Leia mais de nosso clipping aqui.
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CONFEF no Facebook

O CONFEF publicou, em 22 de julho, sua página no Facebook. O objetivo da página é
divulgar textos, matérias jornalísticas, vídeos e fotos relacionados à nossa
área, além de abrir mais um canal de comunicação com os profissionais de
Educação Física. Para visualizar e interagir com a página do CONFEF no Facebook, é
preciso estar cadastrado na rede social.

É mais uma ação do Conselho em mídias sociais  o CONFEF também mantém perfis
no Twitter e no Youtube.

1.715 academias fiscalizadas na Bahia e em Sergipe

O Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região – Bahia e Sergipe (CREF13/BASE) divulgou os números referentes
às ações de fiscalização realizadas durante o primeiro semestre de 2011. Foram 1.715 academias fiscalizadas na Bahia e em
Sergipe. Nos seis primeiros meses de 2011, o CREF13/BASE notificou 229 pessoas pelo exercício irregular da profissão e
encontrou 398 estabelecimentos não credenciados ao Conselho.

Os números mais recentes, do mês de junho, mostram que os fiscais do CREF13/BASE autuaram 31 pessoas pelo exercício
irregular da profissão. Além disso, o órgão encontrou 21 estagiários em função irregular em academias baianas.

Fonte: CREF13/BASE

Site do CREF7/DF inaugura seção sobre decisões judiciais

Em seu site institucional, o CREF7/DF inaugurou uma seção que divulga decisões
judiciais referentes à nossa profissão. São sentenças, acórdãos e pareceres
emitidos pela Justiça sobre assuntos recorrentes envolvendo o profissional de
Educação Física.

As decisões judiciais versam sobre a necessidade de registro nos Conselhos
Regionais para atuar nas redes de ensino e a diferença de intervenção
profissional para Licenciatura e Bacharelado, entre outros tópicos.

A seção pode ser acessada no www.cref7.org.br

Começam preparativos para o XIV Congresso de Desporto para Países de Língua
Portuguesa

Profissionais e estudantes de Educação Física terão bastante tempo para se preparar para o XIV Congresso Ciências do
Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa, que está marcado para abril de 2012, em Belo Horizonte. Os
interessados já podem visitar o site do Congresso para saber sobre os temas que serão discutidos e os todos os outros
eventos que acontecerão paralelamente.

Com o tema "Desporto: Cultura, Estética e Excelência", o Congresso tratará dos mais variados assuntos, como Treinamento
Desportivo e Ciência, Gestão do Desporto nos Países de Língua Portuguesa, Lazer como Campo de Estudos e Intervenção da
Educação Física, Diversidade no Desporto, Educação Física Adaptada, Arte no Desporto, Arquitetura dos novos Espaços
Esportivos, Escola e Educação Estética e Imagem no Esporte, entre outros.
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O Congresso é organizado por institutos de ensino superior de Minas
Gerais e do Porto (Portugal), com a parceria do Conselho Regional de
Educação Física da 6ª Região (CREF6/MG).

CONFEF divulga nota à imprensa sobre agressão a
aluno em Cariacica/ES

Íntegra da nota divulgada pelo CONFEF à imprensa:

“Foi com consternação que o Conselho Federal de Educação Física
tomou conhecimento da agressão sofrida por um aluno de 13 anos em
escola municipal de Cariacica, Espírito Santo, em 20 de julho, pelo Sr.
Jefferson de Jesus, identificado como professor de JiuJitsu do projeto

social Mais Educação do MEC (Governo Federal). Ressaltamos que o mesmo não é registrado no Sistema CONFEF/CREFs. 

O lamentável episódio se torna um triste exemplo do perigo que é deixar nossas crianças e nossos jovens sob os cuidados
de pessoas que não possuem formação, nem habilitação, para tal. Também evidencia a fragilidade do programa Mais
Educação, do Governo Federal, quando permite a participação dessas pessoas sem formação, promovendo atividades que,
na verdade, devem ser orientadas por profissionais da área da Educação – no caso em questão, por um Profissional de
Educação Física”.

CLIPPING

Crianças pouco ativas
Aquecimento e boa nutrição para treinar bem no inverno
Orientação para envelhecer sem perder a boa forma

Leia mais de nosso clipping aqui.
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CONFEF no Facebook

O CONFEF publicou, em 22 de julho, sua página no Facebook. O objetivo da página é
divulgar textos, matérias jornalísticas, vídeos e fotos relacionados à nossa
área, além de abrir mais um canal de comunicação com os profissionais de
Educação Física. Para visualizar e interagir com a página do CONFEF no Facebook, é
preciso estar cadastrado na rede social.

É mais uma ação do Conselho em mídias sociais  o CONFEF também mantém perfis
no Twitter e no Youtube.

1.715 academias fiscalizadas na Bahia e em Sergipe

O Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região – Bahia e Sergipe (CREF13/BASE) divulgou os números referentes
às ações de fiscalização realizadas durante o primeiro semestre de 2011. Foram 1.715 academias fiscalizadas na Bahia e em
Sergipe. Nos seis primeiros meses de 2011, o CREF13/BASE notificou 229 pessoas pelo exercício irregular da profissão e
encontrou 398 estabelecimentos não credenciados ao Conselho.

Os números mais recentes, do mês de junho, mostram que os fiscais do CREF13/BASE autuaram 31 pessoas pelo exercício
irregular da profissão. Além disso, o órgão encontrou 21 estagiários em função irregular em academias baianas.

Fonte: CREF13/BASE

Site do CREF7/DF inaugura seção sobre decisões judiciais

Em seu site institucional, o CREF7/DF inaugurou uma seção que divulga decisões
judiciais referentes à nossa profissão. São sentenças, acórdãos e pareceres
emitidos pela Justiça sobre assuntos recorrentes envolvendo o profissional de
Educação Física.

As decisões judiciais versam sobre a necessidade de registro nos Conselhos
Regionais para atuar nas redes de ensino e a diferença de intervenção
profissional para Licenciatura e Bacharelado, entre outros tópicos.

A seção pode ser acessada no www.cref7.org.br

Começam preparativos para o XIV Congresso de Desporto para Países de Língua
Portuguesa

Profissionais e estudantes de Educação Física terão bastante tempo para se preparar para o XIV Congresso Ciências do
Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa, que está marcado para abril de 2012, em Belo Horizonte. Os
interessados já podem visitar o site do Congresso para saber sobre os temas que serão discutidos e os todos os outros
eventos que acontecerão paralelamente.

Com o tema "Desporto: Cultura, Estética e Excelência", o Congresso tratará dos mais variados assuntos, como Treinamento
Desportivo e Ciência, Gestão do Desporto nos Países de Língua Portuguesa, Lazer como Campo de Estudos e Intervenção da
Educação Física, Diversidade no Desporto, Educação Física Adaptada, Arte no Desporto, Arquitetura dos novos Espaços
Esportivos, Escola e Educação Estética e Imagem no Esporte, entre outros.
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CREF14/GOTO promove passeata

Já começando as celebrações para 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física, uma ação do CREF14/GOTO
chamou às ruas profissionais de Educação Física de Goiânia para uma passeata pela valorização da profissão. Um dos
principais objetivos foi esclarecer à sociedade que a Ginástica Laboral deve ser orientada por um Profissional de Educação
Física.

Veja fotos da passeata no Youtube.

PL obriga profissionais de Educação Física nos ensinos infantil e fundamental

Os profissionais de Educação Física de Belo Horizonte estão se aproximando de uma conquista: foi aprovado em primeiro
turno, pela Câmara Municipal da cidade, um projeto de lei que torna obrigatória a formação em Educação Física 
Licenciatura Plena para dar aulas de Educação Física a crianças e jovens dos ensinos infantil e fundamental.

O CONFEF parabeniza a Câmara Municipal de Belo Horizonte, por mostrar que a boa orientação faz a diferença.

O Projeto de Lei e sua tramitação podem ser consultados neste link.

Regulamento de Jogos Escolares gaúchos exigirá PEF habilitado

O CREF2/RS conseguiu, por meio de liminar, a exigência de que somente profissionais de Educação Física devidamente
registrados no Conselho possam atuar como técnico das equipes participantes dos Jogos Escolares do Estado do Rio Grande
do Sul (JERGS).

A retificação surgiu pelo fato de o regulamento autorizar que a Direção Técnica das equipes fosse exercida por outros
profissionais e também estudantes, o que não obedece à Lei 9.696/98, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Educação Fìsica e determina que esse papel é exclusivo ao Profissional de Educação Física.

CREF4/SP realiza fiscalização de Jogos Regionais

Agentes de Orientação e Fiscalização do CREF4/SP estiveram presentes na primeira e segunda fases dos 55º Jogos
Regionais do Interior de São Paulo, que aconteceram de 5 a 17 e de 19 a 30 de julho, nas cidades de Pindamonhangaba,
Mogiguaçu, Jales, Itapetininga, Barra Bonita, Taquaritinga e Presidente Prudente.

O objetivo da presença do Conselho Regional foi para verificar a regularidade dos profissionais que atuaram no campeonato,
observando se havia pessoas exercendo a profissão de Educação Física sem habilitação para tal.17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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Fonte: Boletim do CREF4/SP

Santa Catarina e RS: mais balanços semestrais

Mais dois Conselhos Regionais divulgaram dados sobre a
fiscalização realizada no primeiro semestre de 2011. Até 30 de
junho, o CREF3/SC havia realizado 1.049 visitas. Já o
CREF2/RS realizou cerca de 800 visitas em estabelecimentos
que ministram atividades físicas, em mais de 100 municípios gaúchos.

Quanto ao número de denúncias recebidas nos primeiros seis meses do ano, os dois Conselhos
tiveram números parecidos: o CREF3/SC recebeu 235 denúncias, enquanto o CREF2/RS apurou
cerca de 240. 

Santa Catarina – No mês de junho, houve uma ação de fiscalização em Criciúma, feita em
parceria com a Vigilância Sanitária do município. Na ocasião, foram realizadas 57 visitas a
estabelecimentos. Quatro desses estabelecimentos foram interditados e dois deles tiveram as
atividades suspensas até o retorno do Profissional de Educação Física responsável.

Rio Grande do Sul – Nos primeiros seis meses deste ano, 278 pessoas foram autuadas por exercício ilegal da profissão, ou
seja, pessoas físicas sem formação atuando como Profissional de Educação Física. Destas, 16 denúncias foram
encaminhadas às Promotorias das 16 cidades onde ocorreram as irregularidades.

CREF13/BASE contrata novo agente para Seccional Sergipe

O CREF13/BASE contratou temporariamente um novo Agente de Fiscalização para a Seccional Sergipe. A seleção foi
necessária para substituição do fiscal anterior, que pediu desligamento, e porque o concurso realizado em 2008 expirou a
validade.

O novo agente, Davi Pereira Mendonça, recebeu treinamento teórico e prático, com estudo do Manual Tático Operacional do
Departamento de Fiscalização do Conselho Regional, e da legislação específica, entre outros tópicos.

CLIPPING

Atividades físicas diminuem comportamento agressivo de crianças
Os benefícios da Ginástica laboral
Realização de atividade física diminui uso de remédios por idosos

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228



Boletim Eletrônico Conselho Federal de Educação Física

134

17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=665 2/2

Fonte: Boletim do CREF4/SP

Santa Catarina e RS: mais balanços semestrais

Mais dois Conselhos Regionais divulgaram dados sobre a
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parceria com a Vigilância Sanitária do município. Na ocasião, foram realizadas 57 visitas a
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atividades suspensas até o retorno do Profissional de Educação Física responsável.

Rio Grande do Sul – Nos primeiros seis meses deste ano, 278 pessoas foram autuadas por exercício ilegal da profissão, ou
seja, pessoas físicas sem formação atuando como Profissional de Educação Física. Destas, 16 denúncias foram
encaminhadas às Promotorias das 16 cidades onde ocorreram as irregularidades.

CREF13/BASE contrata novo agente para Seccional Sergipe

O CREF13/BASE contratou temporariamente um novo Agente de Fiscalização para a Seccional Sergipe. A seleção foi
necessária para substituição do fiscal anterior, que pediu desligamento, e porque o concurso realizado em 2008 expirou a
validade.

O novo agente, Davi Pereira Mendonça, recebeu treinamento teórico e prático, com estudo do Manual Tático Operacional do
Departamento de Fiscalização do Conselho Regional, e da legislação específica, entre outros tópicos.

CLIPPING

Atividades físicas diminuem comportamento agressivo de crianças
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Realização de atividade física diminui uso de remédios por idosos

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Dia do Profissional de Educação Física é marcado por homenagens

Para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física, universidades,
governos estaduais e municipais se uniram aos 14 Conselhos Regionais de
Educação Física para marcar a data com eventos que sublinharam o papel das
atividades físicas como fonte de saúde, educação, qualidade de vida,
cidadania  e, consequentemente, destacaram a importância dos profissionais
de Educação Física para o desenvolvimento humano.

As homenagens começaram antes mesmo do 1º de setembro, em Sessões
Solenes promovidas por Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores
por todo o Brasil. Na Câmara dos Deputados, em Brasília, os deputados
federais Jonas Donizette e João Arruda aproveitaram seu espaço na tribuna
para homenagear os profissionais de Educação Física. "A regulamentação da
profissão em 1998 foi um marco importante para o país. Nossa saúde e nosso
corpo exigem profissionais que tragam conhecimento amplo. E isso só é
possível com anos de estudo e dedicação ao curso de Educação Física", disse
Arruda.

No mundo virtual, o Dia do Profissional de Educação Física também foi lembrado de forma avassaladora. O termo
"Profissional de Educação Física" ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. 

Leia a matéria na íntegra aqui.

Presidente do CONFEF visita Mato Grosso do Sul

O presidente do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), Jorge
Steinhilber (CREF 000002G/RJ), visitou a cidade de Ponta Porã para
conhecer os trabalhos esportivos desenvolvidos no município e para
receber uma homenagem da Câmara de Vereadores.

O prefeito de Ponta Porã, Flávio Kayatt, entregou ao presidente uma placa
de reconhecimento pelos excelentes serviços prestados pelo dirigente aos
seus colegas.

Na segundafeira (29 de agosto), a Câmara Municipal de Campo Grande
celebrou o 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física, por meio
de resolução proposta pelos vereadores Paulo Siufi, Prof. João Rocha (CREF
000025G/MS) e Herculano Borges (CREF 000680G/MS). João Rocha e
Herculano Borges, como profissionais de Educação Física, sabem da
importância da valorização da classe. “Tudo que eu tenho hoje veio da

Educação Física. Contamos com todos para colocar nossa profissão cada vez mais em destaque”, relata Herculano.

A Câmara, com capacidade para 400 pessoas, estava lotada. Foram homenageados 55 profissionais, e ainda foi concedido
ao presidente do CONFEF o título de visitante ilustre.

Leia a matéria na íntegra aqui.

CREF9/PR fiscaliza Copa CocaCola
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Nos dias 3 e 4 de setembro, o CREF9/PR efetuou intensa fiscalização às
atividades da Copa Coca Cola de futebol. A fiscalização teve como
principal intuito a verificação de registro dos Profissionais de Educação
Física que atuavam como técnicos das equipes.

A ação foi realizada porque a CocaCola Industrias Ltda. não atendeu à
solicitação do CONFEF a respeito da atuação dos profissionais de acordo
com a legislação pertinente. Desconsiderando a legislação, a empresa
alegou, erroneamente, que a Copa não estaria sob a tutela do Conselho
por ser uma competição não profissional.

Através da atuação do CREF9/PR, o Sistema CONFEF/CREFs mais uma
vez atua em defesa da sociedade, valorizando o profissional de Educação
Física e seu espaço de atuação.

Fonte: CREF9/PR

Fiscalização encontra falsos profissionais em Feira de Santana (BA)

Dois falsos profissionais de Educação Física foram presos no final de agosto, durante fiscalização do CREF13/BASE em Feira
de Santana (BA). As duas pessoas ministravam sessões de ginástica sem ter formação superior, nem registro profissional, o
que configura exercício ilegal da profissão. Outras sete pessoas foram notificadas por exercício ilegal, por não terem registro
profissional.

A fiscalização, feita em parceria com a Vigilância Sanitária do município e a Polícia Militar, visitou 68 estabelecimentos de
Feira de Santana e região. Treze estabelecimentos foram notificados por não serem credenciados ao Conselho Regional.

Fonte: CREF13/BASE

ALERTA

Temos recebido relatos de profissionais e estudantes de Educação Física que dizem ter sido contatados por
empresas que se apresentam como representantes do CONFEF e oferecem a venda de materiais de estudo.

O Conselho Federal de Educação Física alerta que NÃO TEM QUALQUER CONVÊNIO COM EMPRESAS DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS. Não forneça seus dados pessoais a quem se diz “parceiro” ou “conveniado” ao
CONFEF.

CLIPPING

Xadrez auxilia de maneira prazerosa no tratamento da dislexia
Atleta tem carreira interrompida
Confiança ajuda a cumprir rotina de exercício físico

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 76  Setembro 2011

Dia do Profissional de Educação Física é marcado por homenagens

Para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física, universidades,
governos estaduais e municipais se uniram aos 14 Conselhos Regionais de
Educação Física para marcar a data com eventos que sublinharam o papel das
atividades físicas como fonte de saúde, educação, qualidade de vida,
cidadania  e, consequentemente, destacaram a importância dos profissionais
de Educação Física para o desenvolvimento humano.

As homenagens começaram antes mesmo do 1º de setembro, em Sessões
Solenes promovidas por Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores
por todo o Brasil. Na Câmara dos Deputados, em Brasília, os deputados
federais Jonas Donizette e João Arruda aproveitaram seu espaço na tribuna
para homenagear os profissionais de Educação Física. "A regulamentação da
profissão em 1998 foi um marco importante para o país. Nossa saúde e nosso
corpo exigem profissionais que tragam conhecimento amplo. E isso só é
possível com anos de estudo e dedicação ao curso de Educação Física", disse
Arruda.

No mundo virtual, o Dia do Profissional de Educação Física também foi lembrado de forma avassaladora. O termo
"Profissional de Educação Física" ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. 

Leia a matéria na íntegra aqui.

Presidente do CONFEF visita Mato Grosso do Sul

O presidente do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), Jorge
Steinhilber (CREF 000002G/RJ), visitou a cidade de Ponta Porã para
conhecer os trabalhos esportivos desenvolvidos no município e para
receber uma homenagem da Câmara de Vereadores.

O prefeito de Ponta Porã, Flávio Kayatt, entregou ao presidente uma placa
de reconhecimento pelos excelentes serviços prestados pelo dirigente aos
seus colegas.

Na segundafeira (29 de agosto), a Câmara Municipal de Campo Grande
celebrou o 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física, por meio
de resolução proposta pelos vereadores Paulo Siufi, Prof. João Rocha (CREF
000025G/MS) e Herculano Borges (CREF 000680G/MS). João Rocha e
Herculano Borges, como profissionais de Educação Física, sabem da
importância da valorização da classe. “Tudo que eu tenho hoje veio da

Educação Física. Contamos com todos para colocar nossa profissão cada vez mais em destaque”, relata Herculano.

A Câmara, com capacidade para 400 pessoas, estava lotada. Foram homenageados 55 profissionais, e ainda foi concedido
ao presidente do CONFEF o título de visitante ilustre.

Leia a matéria na íntegra aqui.

CREF9/PR fiscaliza Copa CocaCola
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Nº 77  Setembro 2011

Audiência pública na Câmara discutiu ginástica laboral

A Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados promoveu em 
15 de setembro uma audiência pública para discutir a ginástica laboral como área 
de atuação dos profissionais da Educação Física e a importância da prática para a qualidade 
de vida do trabalhador.

A iniciativa do debate foi do deputado André Figueiredo, presidente da Frente 
Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano. Ele destacou que 
a ginástica laboral proporciona bemestar no ambiente de trabalho e previne a 
ocorrência de lesões, acidentes e o surgimento de doenças decorrentes da atividade 
ocupacional.

Figueiredo lembra ainda que o profissional da área é quem tem a formação e o amparo legal para atuar no planejamento, 
prescrição e dinamização de exercícios voltados aos funcionários. “Mesmo em um programa de saúde do trabalhador, com 
abordagem multiprofissional, que envolva Educação Física, Serviço Social, Medicina, Fisioterapia e Engenharia (Ergonômica), 
devem ser respeitados os limites e competências de cada profissão envolvida, para uma maior eficácia do programa”, disse o 
parlamentar.

Fonte: Agência Câmara

CREF4/SP fiscaliza Copa CocaCola

Entre 27 de agosto e 10 de setembro, o CREF4/SP efetuou intensa fiscalização às atividades da Copa CocaCola de futebol. A
fiscalização teve como principal intuito a verificação de registro dos Profissionais de Educação Física que atuavam como
técnicos das equipes.

A fiscalização encontrou pessoas que atuavam como técnicos sem ter graduação, nem registro profissional para exercer tal
atividade.  Dos 13 núcleos de competição fiscalizados, em apenas um não foi encontrada qualquer irregularidade. Houve
vários encaminhamentos ao Ministério Público, e técnicos que não puderam entrar em campo.

Além disso, os agentes de fiscalização e orientação do Conselho Regional encontraram, em alguns desses núcleos, forte
resistência de representantes da organização do evento, que tentaram tumultuar o esforço de fiscalização. Em um núcleo de
Ribeirão Preto, o agente do CREF4/SP foi totalmente impedido de exercer o seu trabalho pelo comitê dirigente, o que
motivou registro de Boletim de Ocorrência por infração administrativa.

A ação foi realizada porque a CocaCola Industrias Ltda. não atendeu à solicitação do CONFEF a respeito da atuação dos
profissionais de acordo com a legislação pertinente. Desconsiderando a legislação, a empresa alegou, erroneamente, que a
Copa não estaria sob a tutela do Conselho por ser uma competição não profissional.

Colóquio sobre Doping e Suplementação Alimentar em SP

Como parte das comemorações ao Dia do Profissional de Educação Física, o CREF4/
SP promoveu, em 3 de setembro, o "Colóquio sobre Doping e Suplementação 
Alimentar", com o objetivo de facilitar o encontro de ideias e conceitos entre os 
diferentes Conselhos Profissionais relacionados à saúde, visando a construção de um 
conjunto de ações que esclareçam a sociedade.

O Colóquio contou com a participação de representantes dos Conselhos Regionais de Educação Física, Medicina e Nutrição, 
formando uma visão multifacetada sobre o tema.
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CREF13/BASE conduz fiscalização em Juazeiro (BA)

Em 19 de setembro, uma operação conjunta do CREF13/BASE com o Ministério Público e a Vigilância Sanitária em 
Juazeiro, no norte da Bahia, interditou três academias por funcionarem de maneira irregular. Das 21 academias da cidade, 
apenas três têm o alvará sanitário.

Em uma das academias visitadas, os fiscais encontraram equipamentos inadequados e não identificaram nenhum
responsável técnico com formação de Educação Física. "É um trabalho conjunto desses órgãos para buscar a proteção da
sociedade, que é o mais importante para nós”, pontua Gilberto Pacheco, representante do Conselho Regional.

As academias de ginástica devem ter o alvará da Vigilância Sanitária, além de possuir um Profissional de Educação Física
registrado como responsável técnico. Todos os equipamentos devem estar dentro das normas técnicas exigidas pelo CREF.

Fonte: G1

Minas Gerais sediará I Fórum Internacional do Lazer em outubro

Está programado para 29 de outubro o I Fórum Internacional de Lazer,
que será realizado no SESC Minas Gerais, em Belo Horizonte, com o
apoio do CREF6/MG.

Além de pesquisadores brasileiros, palestrantes vindos da Austrália,
Chile, Costa Rica, Equador, Inglaterra e México vão abordar o Lazer sob
seus diferentes aspectos. Entre os temas a serem tratados, estão “Lazer,
Idosos e Intergeracionalidade”, “Lazer, Saúde e Qualidade de Vida”, e
“Lazer no setor público”, entre outros tópicos.

As inscrições para o evento são gratuitas, pelo site www.sescmg.com.br.

CLIPPING

Médicos aprovam os descontos em planos para pacientes que investem em prevenção
Malhadores compulsivos
"Em 20 anos, teremos a primeira geração de pais enterrando filhos", diz médico

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 78  Outubro 2011

Frente Parlamentar promove Seminário sobre doping

A Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, por sugestão
da Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano,
promoveu em 28 de setembro o seminário “Legislação desportiva e o doping –
das escolas ao alto rendimento”. Durante o seminário, discutiuse como
principal medida de prevenção ao doping a criação da Autoridade Brasileira de
Controle de Dopagem — um compromisso assumido pelo Brasil na época da
candidatura do Rio para os Jogos de 2016. 

Os debatedores ressaltaram que a lei brasileira trata com mais especificidade
do esporte de alto rendimento e precisa ser ampliada para abordar novos
temas, como o doping genético e a influência do doping nas escolas. O

secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento, Ricardo Leyser, informou que a proposta sobre a autoridade de controle
de dopagem será enviada ao Congresso Nacional em um mês: “Ela será um organismo importante, filiado ao sistema
internacional com o objetivo de, pela primeira vez, controlar o problema não só nas competições, mas nas academias e nas
escolas”, pontuou.

Fonte: Agência Câmara

Academias interditadas em Canoas (RS)

Nove academias de ginástica foram interditadas em ação conjunta do CREF2/RS e da Vigilância Sanitária em Canoas (RS),
no final de setembro. Nos estabelecimentos, foram encontradas situações de exercício ilegal da profissão, uso de
anabolizantes e local impróprio para a prática de atividades físicas.

A operação, que teve o apoio da Polícia Civil, teve por objetivo vistoriar academias de Canoas sob os seguintes aspectos:
atuação dos profissionais, venda irregular de suplementos alimentares e anabolizantes, documentação de alvará e17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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certificado de funcionamento junto ao CREF2/RS.

Fonte: Jornal Cidade Leste

Seccional Sergipe participa de audiência pública do Plano Diretor

O presidente da Seccional Sergipe do CREF13/BASE, Gilson Doria (CREF 000011G/SE), participou de Audiência Pública
sobre a revisão do Plano Diretor da cidade de Aracaju (PDA), realizada no final de setembro. Assuntos como saúde,
educação, esporte, lazer e assistência social fizeram parte do debate entre a população aracajuana, o Conselho Regional e
as outras entidades expositoras.

Na oportunidade, Gilson Doria apresentou problemas que atingem a área da Educação Física, entre eles as autorizações para
novas construções de unidades de ensino sem os devidos espaços para atividade física, como também a falta de ações no
atendimento à população na área de esporte e lazer. Doria também questionou a entrega de espaços públicos a população
sem profissionais para fornecer as devidas orientações, a exemplo da primeira praça da juventude, localizada no conjunto
Augusto Franco.

CREF6/MG promove encontro com Instituições de Ensino Superior

Com o objetivo de realizar um intercâmbio entre o Conselho e os Cursos de
Educação Física de Minas Gerais, além de transmitir informações relevantes à
área e à formação profissional, o CREF6/MG promoveu em setembro o IV
Seminário Educação Física e Ensino Superior. O evento contou com presença de
Coordenadores de Curso de cerca de 70 Instituições de Ensino Superior em
Educação Física de Minas Gerais. 

Foram dois dias de palestras, conferências e debates nos quais foram expostos
temas pertinentes e atuais, como a formação do Profissional de Educação Física
para atuar na área de saúde, a formação profissional e o mercado de trabalho,
e as políticas públicas do Desporto em Minas Gerais, palestra esta apresentada
pelo SecretárioAdjunto de Estado de Esportes e da Juventude de Minas Gerais,
Rogério Aoki Romero.

Prefeituras retificam editais de concurso público exigindo registro

As Prefeituras de Corumbá, Naviraí, Bonito, Itaquiraí e o Governo de Mato Grosso do Sul publicaram Editais de Concurso
Público para o cargo de Professor de Educação Física sem a exigência do registro profissional. Tal fato levou o CREF11/MS
MT a encaminhar ofícios explicativos solicitando retificação do edital em razão de ser obrigação legal a exigência do registro
junto ao Sistema CONFEF/CREFs.

A solicitação do Conselho Regional já foi atendida pelas Prefeituras de Corumbá, Naviraí e Itaquiraí, que publicaram novos
Editais devidamente retificados. O CREF11/MSMT aguarda a publicação da retificação dos demais Editais, a fim de evitar a
impetração de Mandado de Segurança.

CLIPPING

Cientista identifica genes que tornam as pessoas "preguiçosas"
Mais de 30% dos brasileiros morrem por doenças cardiovasculares
Musculação vira remédio para idoso combater doenças

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Na oportunidade, Gilson Doria apresentou problemas que atingem a área da Educação Física, entre eles as autorizações para
novas construções de unidades de ensino sem os devidos espaços para atividade física, como também a falta de ações no
atendimento à população na área de esporte e lazer. Doria também questionou a entrega de espaços públicos a população
sem profissionais para fornecer as devidas orientações, a exemplo da primeira praça da juventude, localizada no conjunto
Augusto Franco.

CREF6/MG promove encontro com Instituições de Ensino Superior

Com o objetivo de realizar um intercâmbio entre o Conselho e os Cursos de
Educação Física de Minas Gerais, além de transmitir informações relevantes à
área e à formação profissional, o CREF6/MG promoveu em setembro o IV
Seminário Educação Física e Ensino Superior. O evento contou com presença de
Coordenadores de Curso de cerca de 70 Instituições de Ensino Superior em
Educação Física de Minas Gerais. 

Foram dois dias de palestras, conferências e debates nos quais foram expostos
temas pertinentes e atuais, como a formação do Profissional de Educação Física
para atuar na área de saúde, a formação profissional e o mercado de trabalho,
e as políticas públicas do Desporto em Minas Gerais, palestra esta apresentada
pelo SecretárioAdjunto de Estado de Esportes e da Juventude de Minas Gerais,
Rogério Aoki Romero.

Prefeituras retificam editais de concurso público exigindo registro

As Prefeituras de Corumbá, Naviraí, Bonito, Itaquiraí e o Governo de Mato Grosso do Sul publicaram Editais de Concurso
Público para o cargo de Professor de Educação Física sem a exigência do registro profissional. Tal fato levou o CREF11/MS
MT a encaminhar ofícios explicativos solicitando retificação do edital em razão de ser obrigação legal a exigência do registro
junto ao Sistema CONFEF/CREFs.

A solicitação do Conselho Regional já foi atendida pelas Prefeituras de Corumbá, Naviraí e Itaquiraí, que publicaram novos
Editais devidamente retificados. O CREF11/MSMT aguarda a publicação da retificação dos demais Editais, a fim de evitar a
impetração de Mandado de Segurança.
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Musculação vira remédio para idoso combater doenças

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 79  Outubro 2011

Propostas enviadas à Conferência Nacional de Saúde contemplam Educação Física

Um documento redigido durante a 7ª Conferência Estadual de Saúde de Mato Grosso, a
ser enviado à Conferência Nacional de Saúde, ressalta a importância da inserção da
Educação Física no âmbito do Sistema Único de Saúde. A 7ª Conferência aconteceu de
14 a 16 de outubro, com a presença de aproximadamente mil profissionais da área da
saúde, entre delegados municipais, estaduais e convidados. O Conselheiro Regional do
CREF11/MSMT, Carlos Alberto Eilert (CREF 000015G/MT), assumiu a presidência da
Conferência Estadual.

As propostas enviadas por Mato Grosso para discussão na Conferência Nacional, que
envolvem o Profissional de Educação Física, são as seguintes: imediata inserção do

Profissional de Educação Física nas Equipes de Saúde da Família e a criação do SISVAT  Sistema Integrado de Saúde na
Vigilância da Atividade Física, em que o profissional poderá acompanhar e normatizar as atividades físicas proporcionadas
junto às Equipes de Saúde da Família e nos NASF, como forma vigilante na promoção da saúde.

Licenciatura em Educação Física permite atuação restrita ao Magistério

A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) confirmou, em 11 de outubro, que uma profissional de
educação física formada em curso de licenciatura tem sua atuação restrita ao magistério, não podendo exercer atividades
em academias, clubes ou empresas. 

Formada em Licenciatura em Educação Física pela Universidade Paranaense (Unipar) em 2010, a autora da ação foi
notificada pelo Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região (CREF9/PR) de que estava habilitada para o exercício da
profissão apenas no âmbito do magistério. Contra esse ato, ela ingressou com um mandado de segurança na Justiça Federal
de Curitiba.

Após sentença julgando improcedente seu pedido, a autora recorreu ao TRF4. Ao analisar o caso, o desembargador federal
Vilson Darós, relator da apelação, negou o recurso. Segundo o magistrado, quando a autora iniciou o curso, em 2005,
estava submetida às regras do artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (regulada pelas Resoluções nº 01/2002 e
nº 7/2004, do Conselho Nacional de Educação) “que estabeleceu a licenciatura de graduação plena como formação dirigida
ao ensino em sala de aula”.

Fonte: Portal da Justiça Federal da 4ª Região

Entidades de Goiás se unem em prol do desporto escolar

O CREF14/GOTO uniuse a sete outras entidades de Goiás em prol do desporto escolar.
Representantes dessas instituições se reuniram com o presidente do Conselho Estadual
de Educação (CEE), Prof. José Geraldo de Santana Oliveira, para discutir o desporto
escolar em Goiás.

Foram relatados ao presidente do CEE os problemas pelos quais passa o desporto
escolar no estado: falta de estimulo nas escolas, de equipamentos e estruturas, de
profissionais atualizados, de apoio governamental para realização e participação em
eventos, entre outras dificuldades. A intenção das entidades é identificar as causas do
problema e colaborar para que seja garantido o direito dos estudantes goianos a uma
Educação Física de qualidade. Os representantes enfatizaram que o esporte, quando promovido por profissional habilitado
em condições adequadas, é um instrumento de inclusão social, promoção da cidadania e saúde.17/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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O Presidente do CEE, após receber as demandas apresentadas, comprometeuse em organizar uma reunião das entidades
com os órgãos estaduais e municipais responsáveis pelo esporte, lazer e educação e o Ministério Público, a fim de buscarem
soluções para o fomento do desporto escolar no Estado.

CREF7/DF recepciona estudantes de Anápolis

Quarenta e cinco estudantes e professores da Universidade Evangélica de Anápolis (GO), das formações em Licenciatura e
Bacharelado, visitaram o CREF7/DF no fim de setembro, com o objetivo de conhecer mais sobre o Sistema CONFEF/CREFs e
as ações da Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano.    

O conselheiro federal Lúcio Rogério Gomes (CREF 000001G/DF) recepcionou os universitários na Câmara dos Deputados e
ministrou palestra sobre o tema “A Educação Física Contemporânea e a Legislação Brasileira”, versando sobre processo de
regulamentação da nossa profissão, até o surgimento do CREF14/GOTO, Conselho do estado de origem dos estudantes. Os
visitantes ficaram sabendo sobre os Projetos de Lei que estão em tramitação no Congresso Nacional relacionados à nossa
área, e conheceram a atuação da Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano.

CREF13/BASE na 9ª Semana da Educação Física da UNIME

O CREF13/BASE apoiou a realização da 9ª Semana da Educação Física, promovida pela universidade UNIME de 19 a 21 de
outubro em Salvador e Lauro de Freitas. O evento contou com conferências, mesasredondas, palestras e oficinas. Entre os
temas tratados, destacamse: “A importância do Profissional de Educação Física nas Políticas Públicas de Saúde”, “Atividade
e Envelhecimento” e “Capoeira nas aulas de Educação Física Escolar”, entre outros.

CLIPPING

Aumento da renda leva mais brasileiros às academias de ginástica
Alunos criam futebol caranguejo para jogar com cadeirante
Formar educadores para cultivar campeões

Leia mais de nosso clipping aqui.
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O Presidente do CEE, após receber as demandas apresentadas, comprometeuse em organizar uma reunião das entidades
com os órgãos estaduais e municipais responsáveis pelo esporte, lazer e educação e o Ministério Público, a fim de buscarem
soluções para o fomento do desporto escolar no Estado.

CREF7/DF recepciona estudantes de Anápolis

Quarenta e cinco estudantes e professores da Universidade Evangélica de Anápolis (GO), das formações em Licenciatura e
Bacharelado, visitaram o CREF7/DF no fim de setembro, com o objetivo de conhecer mais sobre o Sistema CONFEF/CREFs e
as ações da Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano.    

O conselheiro federal Lúcio Rogério Gomes (CREF 000001G/DF) recepcionou os universitários na Câmara dos Deputados e
ministrou palestra sobre o tema “A Educação Física Contemporânea e a Legislação Brasileira”, versando sobre processo de
regulamentação da nossa profissão, até o surgimento do CREF14/GOTO, Conselho do estado de origem dos estudantes. Os
visitantes ficaram sabendo sobre os Projetos de Lei que estão em tramitação no Congresso Nacional relacionados à nossa
área, e conheceram a atuação da Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano.

CREF13/BASE na 9ª Semana da Educação Física da UNIME

O CREF13/BASE apoiou a realização da 9ª Semana da Educação Física, promovida pela universidade UNIME de 19 a 21 de
outubro em Salvador e Lauro de Freitas. O evento contou com conferências, mesasredondas, palestras e oficinas. Entre os
temas tratados, destacamse: “A importância do Profissional de Educação Física nas Políticas Públicas de Saúde”, “Atividade
e Envelhecimento” e “Capoeira nas aulas de Educação Física Escolar”, entre outros.
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Seccional Sergipe participa de debate na Câmara de Aracaju sobre obesidade

A Câmara Municipal de Aracaju promoveu debate, em 7 de novembro, a respeito da 
obesidade no município e liberação de cirurgias bariátricas. O presidente da Seccional 
Sergipe do CREF13/BASE, Gilson Doria, foi convidado a participar da discussão.

Gilson destacou a importância da Educação Física para saúde da população e também como 
aliada no combate a obesidade, seja na prevenção, na mudança de hábitos ou 
tratamento. O presidente frisou que é necessário o poder público viabilizar o acesso da 

população à atividade física orientada, informando seus benefícios para sociedade e em especial ao obeso. Ele lembrou que é 
necessário trabalhar nas escolas a cultura da atividade física, desde as primeiras series do ensino fundamental. Por fim, Doria 
solicitou a inclusão do profissional de Educação Física no atendimento das equipes multidisciplinares que irão atender os 
pacientes obesos e àqueles que já foram submetidos à cirurgia bariátrica.

Fonte: CREF13/BASE

Academia é interditada e quatro são notificadas em Campo Grande (MS)

Uma academia foi interditada e outras quatro notificadas durante fiscalização realizada em Campo 
Grande (MS), nos dias 7 e 8 de novembro, pelo CREF11/MSMT, em parceria com a 
Vigilância Sanitária, ProconMS e Decon. O objetivo da ação foi vistoriar os estabelecimentos 
em que já foram constatadas irregularidades e que não foram sanadas dentro do prazo. 
A academia interditada não tinha licença sanitária, nem registro no CREF11/MSMT.

Segundo o chefe da fiscalização do CREF11/MSMT, Miguel Castro (CREF 000026G/MS), a 
academia foi fiscalizada anteriormente, e na época já constavam as  mesmas irregularidades. Agora, para abrir novamente, precisa se 
regularizar junto ao Conselho e Vigilância Sanitária. De acordo com a Vigilância Sanitária, o proprietário da academia tem o prazo de 
15 dias para iniciar a regularização. Depois desse prazo, pode levar advertência e multa no valor de R$ 100 a R$ 15 mil.

Outras quatro academias da Capital foram notificadas por falta de licença para funcionamento. Em Mato Grosso do Sul, 
existem 405 academias registradas no Conselho; desse total, 205 estão na Capital. 

Fonte: CREF11/MSMT

CREF4/SP reúne grandes academias para debater uso de 
anabolizantes

Em outubro, o CREF4/SP reuniu proprietários das grandes redes de academias para discutir 
sobre a comercialização e utilização de anabolizantes. Alexandre Machado (CREF 076310G/
SP), mestre em Ciências da Motricidade e especialista em Fisiologia do Exercício, foi convidado 
a palestrar sobre a utilização dos anabolizantes e suas consequências. Para ele, as 

orientações devem começar numa ação direta com os profissionais. “É preciso mostrar o que acontece quando se usa o 
anabolizante de uma forma indevida”, alertou. Alexandre mostrou que existem pequenas ações no combate ao uso de 
anabolizantes em academias de ginástica. “Agora precisamos de uma grande ação e ter vontade para fazer repercutir. Acredito 
que este encontro marque o início da história contra o uso dos esteróides anabólicos nas academias”, afirmou.
Para Vlademir Fernandes (CREF 000021G/SP), 1º vicepresidente do CREF4/SP, se as grandes academias aderirem 
a novas atitudes em relação ao consumo de produtos ilícitos, os demais estabelecimentos seguirão o exemplo. Dr. Temistocles 
Pie de Lima, delegado regional leste do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, explicou que alguns desses produtos 
são usados pela área médica convencional e, portanto, se a prescrição tiver sido feita legalmente, a receita vai 
chegar até a Vigilância Sanitária. Ele lembra que existem limites técnicos que devem ser investigados e o médico em 
questão deve justificar a prescrição feita, inclusive com a apresentação de prontuários médicos.

Fonte: CREF4/SP
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Quase 100 academias notificadas em Manaus

O jornal "A Crítica" publicou matéria divulgando a ação do CREF8/AMACAPPARORR em Manaus: nos últimos três meses,
98 academias de ginástica irregulares foram notificadas pelo Conselho na capital. Entre os estabelecimentos notificados, a
maioria não tem registro e permite exercício ilegal da profissão, colocando em risco a saúde de milhares de pessoas.

O presidente do CREF8/AMACAPPARORR, Jean Carlos Azevedo da Silva, alertou para os riscos de lesões ósseas e
musculares que podem, até mesmo, comprometer a prática de atividades físicas por longos períodos. Segundo Azevedo, as
irregularidades mais comuns são a falta de registro do estabelecimento junto ao CREF8 e de condições adequadas de
funcionamento, a ausência de um responsável técnico e a permissão do exercício ilegal da profissão nas academias, que
contratam pessoas sem formação ou capacitação para orientar os alunos. “A primeira medida não é punitiva, mas de
orientação para que esses estabelecimentos se regularizem e deixem de ser um risco à saúde dos alunos”, disse.

Fonte: A Crítica

Concurso no Piauí tem edital retificado

O CREF5/CEPIMA enviou um ofício à organizadora do concurso público da prefeitura de Piripiri, no Piauí, pedindo retificação
no edital da seleção. No documento, não havia a exigência de registro profissional para os cargos de Educador Físico e
Professor de Educação Física, embora a Lei 9696/98 estabeleça a obrigatoriedade do registro para a atuação profissional.

De acordo com o Conselho, o edital foi imediatamente retificado, passando a cobrar o registro profissional.

CLIPPING

Obesidade atinge 15% das crianças no País
Hidroginástica "2.0" ajuda a evitar risco ligado à osteoporose
Saúde física e mental para uma vida mais leve e tranquila longe dos vícios

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Registro no Sistema é obrigatório na Educação Básica

O Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (CREF4/SP) recebeu diversas
denúncias sobre irregularidade contida no Edital n. 03/2011, publicado pela Prefeitura de
Santos para o preenchimento de cargo de Professor Substituto de Ensino Fundamental II
– Educação Física, sem a exigência do registro do aprovado no Sistema CONFEF/CREFs,
como determinado pela Lei Federal 9.696/98. Constatada a irregularidade, o Conselho
encaminhou carta, alertando a ilegalidade e apontando a necessidade da exigência do
registro dos candidatos ao cargo no Conselho, conforme determinado pela legislação. A
Prefeitura de Santos apresentou resposta na qual informava que o edital não poderia ser
alterado porque a Lei Complementar Municipal n. 166/94, a quem o Edital deve

obediência, não traz a referida exigência, desprezando a Lei Federal 9.696/98.

Diante da recusa da Prefeitura na regularização do certame, o CREF4/SP propôs ação civil pública na Justiça Federal,
requerendo que fosse determinado o registro no Sistema CONFEF/CREFs de todos os professores de Educação Física da rede
pública de ensino municipal, adequando o exercício profissional dos mesmos à legislação vigente, fazendo com que as
próximas nomeações/admissões também tenham como requisito fundamental a exigência do registro
profissional. Liminarmente, foi requerida a exigência do devido registro profissional dos professores de Educação Física
aprovados no Concurso Público 03/2011, para fins de nomeação/admissão, embora não previsto tal requisito no edital, mas
com exigência expressa na Lei Federal 9.696/98.

Na decisão liminar, o Juiz Federal Substituto Décio Gabriel Gimenez determinou que o “Município de Santos se abstenha de
prover os cargos de professor substituto de educação física, ofertados no Edital de Concurso Público n. 03/11, sem a
comprovação do registro profissional num Conselho Regional de Educação Física”. Tratase de importante vitória para a
Sociedade, que contará com a maior certeza de segurança, ética e profissionalismo nos serviços prestados na área da
Educação Física.

Fonte: CREF4/SP

Projetos de Lei em Goiás valorizam a Educação Física

Um Projeto de Lei e outro projeto, para alterar uma lei já existente, estão
tramitando na Assembleia Legislativa de Goiás, podendo, se aprovados,
contribuir para uma valorização ainda maior da Educação Física. O Projeto de
Lei 364/2011 garantirá vagas para o profissional de Educação Física em todo
concurso na área de saúde realizado pelo estado de Goiás, instituindo a
obrigatoriedade do profissional de Educação Física nos hospitais e unidades
de saúde estaduais, especialmente nos Núcleos de Apoio à Saúde de Família.

O outro projeto propõe alterar a Lei Estadual 12.881/1996, para que
reconheça as academias e similares como entidades da área de saúde. A
principal justificativa é que o próprio Conselho Nacional de Saúde já
reconhece a profissão de Educação Física como sendo dessa área desde 1997, pela Resolução CNE 218. As duas propostas
são do deputado estadual Ademir Menezes (na foto, com o presidente do CREF14/GOTO, Rubens dos Santos Silva).

Fonte: CREF14/GOTO
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Campo Grande (MS) poderá ter Centro de Memória Esportiva

Em novembro, a Câmara Municipal de Campo Grande (MS) aprovou, em
segunda discussão, o Projeto de Lei nº 7.064/11, de autoria do vereador Prof.
João Rocha (CREF 000025G/MS), que dispõe sobre a autorização ao Poder
Executivo Municipal a criar o Centro Municipal da Memória Esportiva em Campo
Grande.

O Centro Municipal da Memória Esportiva de Campo Grande tem por objetivo
reunir, catalogar, conservar, interpretar e expor documentos, materiais
históricos, premiações, fotografias ou qualquer forma de expressão que
contribua para valorização do esporte. O centro também poderá constituirse
num centro de estudos e pesquisas, formar banco de dados sobre o acervo
existente, realizar conferências educativas, em todas as suas modalidades,
além de incentivar e buscar doações para seu acervo.

Fonte: CREF11/MSMT

CREF12/PEAL promove Seminário em dezembro

O CREF12/PEAL irá promover, em 12 de dezembro, o I Seminário Pernambucano de Educação Física, sobre o tema "A
Educação Física no contexto político, da Saúde e da Educação". As inscrições para o Seminário são gratuitas e serão feitas
no próprio local do evento, a partir das 8h.

Os participantes poderão assistir a palestras sobre os temas "Fisiologia do Exercício", "Projeto Pernambuco na Copa 2014",
"O papel do Profissional de Educação Física no SUS" e "Política Pública Desportiva de Pernambuco", além da mesa redonda
"Megaeventos esportivos e o Turismo". O Seminário será realizado na Faculdade Boa Viagem, em Recife. Dúvidas podem ser
tiradas pelo telefone (81) 32262088 ou pelo email cref12@cref12.org.br.

A programação completa pode ser consultada neste link.

Seccional Rondônia participa de Audiência Pública sobre Esporte

No final de novembro, a Seccional Rondônia do CREF8/AMACAPPARORR participou
de audiência pública sobre Esporte na Assembléia Legislativa do Estado. A presidente
da Seccional, Juscimara Campos, destacou a importância do evento para refletir sobre
o Esporte nas suas mais variadas dimensões, quer seja o Esporte Educacional, o de
Alto Rendimento ou o de Participação. “Porém, para que ocorra esta valorização do
esporte no estado de Rondônia, partimos do princípio que a valorização do Profissional
de Educação Física é inevitável, para que o esporte atinja o objetivo de inclusão social,
formação cidadã e contribuição para melhoria da qualidade de vida”, frisou. Juscimara
lembrou que é necessário que o poder público proporcione, ao profissional, a formação
continuada. A presidente também solicitou o cumprimento, na íntegra, da Lei 9696/98.

Fonte: Seccional Rondônia

CLIPPING

Atividade física diminui em até 30% efeitos de gene ligado à obesidade
Prática de esporte pode ajudar a prevenir o câncer
Com fiscalização nas academias, mais alunos cobram regularização na hora de malhar

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Ações contra a Resolução CNE 07/2010

O artigo 31 da Resolução 07/2010, do Conselho Nacional de Educação, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental, está gerando polêmica. Diz o artigo: “Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes
curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos
permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores licenciados nos respectivos componentes”.

Em maio, o CONFEF propôs uma Ação Declaratória em face da União Federal (MEC/CNE), alegando que o artigo 31 fere a Lei
Federal n° 9.696/98. A Ação Declaratória está tramitando na 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e
solicita nova redação para o artigo, de forma que os componentes curriculares de Educação Física fiquem a cargo exclusivo
dos profissionais licenciados em Educação Física, em respeito à Constituição Federal e à Lei 9.696/98.

Além das ações do Conselho, a categoria está se mobilizando. O Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Rio de
Janeiro elaborou um abaixoassinado online contra o artigo 31, documento que pode ser acessado neste link. O CONFEF
apoia esta e qualquer iniciativa que tenha como objetivo a valorização do Profissional de Educação Física e a defesa do
direito da sociedade de ser atendida com qualidade!

Dez falsos profissionais julgados em Itabuna (BA)

No final de novembro, o Juizado Especial Criminal da Comarca de Itabuna, no sul da Bahia, levou a julgamento, de uma só
vez, dez pessoas denunciadas pelo CREF13/BASE por exercício ilegal da profissão. Todas foram condenadas e tiveram a
pena de prisão comutada em multa, por serem réus primários.

Com o trânsito em julgado do processo, os sentenciados perderam a condição de réus primários. Isso quer dizer que, em
caso de reincidência do mesmo crime, não terão mais o direito à transação penal (pena de prisão ser comutada em multa),
ficando sujeitos à prisão simples por 15 a 90 dias.

Na Bahia, o Departamento de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional promoveu, entre abril 2008 e novembro de
2011, a denúncia de 489 pessoas, das quais 35 foram julgadas, com 33 sendo condenadas e duas absolvidas por prescrição
da pretensão punitiva. As demais se encontram com processo em andamento.

Fonte: CREF13/BASE

CREF3/SC apoia vivência em capoeira

Com apoio do CREF3/SC, a Associação Cultural Capoeira na Escola promoveu, por meio
de seu Intercâmbio Nacional de Capoeira, uma vivência em Capoeira Regional com os
Mestres Boinha, Nenel e Nalvinha, baianos e representantes do responsável pela
expansão da Capoeira no mundo, Mestre Bimba. A mediação da vivência, teórica e
prática, foi feita por Fernando Bueno (CREF 001865G/SC), o Mestre Tuti. O evento
aconteceu no final de novembro, no Centro de Educação Física e Desportos da
Universidade Estadual de Santa Catarina. 
Espalhada por mais de 150 países em todos os continentes, o jogo – forma mais
adequada de designar a prática, segundo Mestre Tuti – é vivenciado pelos mais
diferentes perfis sociais: aulas em centros de educação infantil, ensino fundamental,

médio e superior; pessoas com deficiências diversas; centros de reabilitação psicossocial; idosos etc.

Fonte: CREF3/SC

CREF9/PR participa de elaboração de Lei de Incentivo ao Esporte
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O CREF9/PR tem participado ativamente na elaboração da Lei Estadual de Incentivo ao
Esporte. No último encontro, realizado no final de novembro, o presidente do
Conselho, Antônio Eduardo Branco (CREF 000009G/PR), esteve reunido com o
governador do estado, Beto Richa, e o secretário estadual do Esporte, Evandro
Rogério Roman (CREF 000958G/PR), além de representantes das federações
paranaenses de modalidades esportivas. O advogado Eraldo Panhoca, que participou
da criação da Lei Pelé, orientou os presentes sobre a Lei Estadual de Incentivo ao
Esporte.

O presidente do CREF9/PR reafirmou o apoio do conselho. “O CREF se sente orgulhoso.
Todos ansiamos por uma política dessa. Cabe agora juntarmos as forças”, disse.

Fonte: CREF9/PR

Promotoria solicita informações ao CREF10/PBRN

O presidente do CREF10/PBRN, Francisco Borges de Araujo (CREF 001001G/RN) e o Fiscal do Conselho no Rio Grande do
Norte, Luiz Marcos Fernandes Peixoto (CREF 000306G/RN), estiveram em 7 de dezembro na Promotoria de Justiça de
Investigações Criminais de Natal. Atendendo a oficio enviado pelo promotor de justiça Erickson Girley Barros dos Santos, os
profissionais forneceram informações sobre possíveis crimes de exercício ilegal da profissão de Educação Física praticado
em academias da capital potiguar.

A Promotoria pediu a documentação referente à fiscalização realizada pela Seccional do Rio Grande do Norte do CREF10/PB
RN. De posse destes documentos, o promotor procederá a oitiva dos acusados de exercício ilegal da profissão, para a
tomada das providências cabíveis.

Fonte: CREF10/PBRN

CREF14/GOTO participa de encontro de estudantes em Palmas

No final de novembro, o curso de Educação Física do Centro Universitário Luterano
de Palmas (TO) realizou um Encontro de Estudantes para discutir a Formação
Profissional e o Mundo do Trabalho. O evento teve a participação e o apoio do
Sistema CONFEF/CREFs com a presença de integrantes do CREF14/GOTO.

Os estudantes aproveitaram para discutir estratégias para alertar a sociedade de
que Ginástica Laboral e Pilates como ginástica devem ser ministrados por
profissional de Educação Física.

Fonte: CREF14/GOTO

Inscrições abertas para Programa de Residência Multiprofissional da UFSCar

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, promovido pelo Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está com inscrições abertas até 31 de dezembro.
Será oferecida uma vaga ao egresso do curso de Educação Física (bacharelado).

Com início previsto para março de 2012 e duração de dois anos, o curso será desenvolvido sob forma de treinamento em
serviço. A carga horária do programa, somadas as atividades teóricas e práticas, é de 60 horas semanais, com direito a 30
dias de férias a cada ano. O residente, que receberá bolsa financiada pelo Ministério da Saúde, deverá ter dedicação
exclusiva ao Programa de Residência, não podendo desenvolver outras atividades profissionais paralelas.

Mais informações e editais: www.concursos.ufscar.br/lista.php, rmsfc@ufscar.br ou (16) 33518676.

CLIPPING

A musculação só deve ser iniciada aos 8 anos
Praticar atividade física melhora a qualidade do sono
Exercício aeróbico ajuda a diminuir intensidade da enxaqueca

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Ações contra a Resolução CNE 07/2010

O artigo 31 da Resolução 07/2010, do Conselho Nacional de Educação, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental, está gerando polêmica. Diz o artigo: “Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes
curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos
permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores licenciados nos respectivos componentes”.

Em maio, o CONFEF propôs uma Ação Declaratória em face da União Federal (MEC/CNE), alegando que o artigo 31 fere a Lei
Federal n° 9.696/98. A Ação Declaratória está tramitando na 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e
solicita nova redação para o artigo, de forma que os componentes curriculares de Educação Física fiquem a cargo exclusivo
dos profissionais licenciados em Educação Física, em respeito à Constituição Federal e à Lei 9.696/98.

Além das ações do Conselho, a categoria está se mobilizando. O Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Rio de
Janeiro elaborou um abaixoassinado online contra o artigo 31, documento que pode ser acessado neste link. O CONFEF
apoia esta e qualquer iniciativa que tenha como objetivo a valorização do Profissional de Educação Física e a defesa do
direito da sociedade de ser atendida com qualidade!

Dez falsos profissionais julgados em Itabuna (BA)

No final de novembro, o Juizado Especial Criminal da Comarca de Itabuna, no sul da Bahia, levou a julgamento, de uma só
vez, dez pessoas denunciadas pelo CREF13/BASE por exercício ilegal da profissão. Todas foram condenadas e tiveram a
pena de prisão comutada em multa, por serem réus primários.

Com o trânsito em julgado do processo, os sentenciados perderam a condição de réus primários. Isso quer dizer que, em
caso de reincidência do mesmo crime, não terão mais o direito à transação penal (pena de prisão ser comutada em multa),
ficando sujeitos à prisão simples por 15 a 90 dias.

Na Bahia, o Departamento de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional promoveu, entre abril 2008 e novembro de
2011, a denúncia de 489 pessoas, das quais 35 foram julgadas, com 33 sendo condenadas e duas absolvidas por prescrição
da pretensão punitiva. As demais se encontram com processo em andamento.

Fonte: CREF13/BASE

CREF3/SC apoia vivência em capoeira

Com apoio do CREF3/SC, a Associação Cultural Capoeira na Escola promoveu, por meio
de seu Intercâmbio Nacional de Capoeira, uma vivência em Capoeira Regional com os
Mestres Boinha, Nenel e Nalvinha, baianos e representantes do responsável pela
expansão da Capoeira no mundo, Mestre Bimba. A mediação da vivência, teórica e
prática, foi feita por Fernando Bueno (CREF 001865G/SC), o Mestre Tuti. O evento
aconteceu no final de novembro, no Centro de Educação Física e Desportos da
Universidade Estadual de Santa Catarina. 
Espalhada por mais de 150 países em todos os continentes, o jogo – forma mais
adequada de designar a prática, segundo Mestre Tuti – é vivenciado pelos mais
diferentes perfis sociais: aulas em centros de educação infantil, ensino fundamental,

médio e superior; pessoas com deficiências diversas; centros de reabilitação psicossocial; idosos etc.

Fonte: CREF3/SC

CREF9/PR participa de elaboração de Lei de Incentivo ao Esporte
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Concurso da Paraíba retifica edital para incluir exigência de registro

O edital do concurso para a Secretaria de Educação da Paraíba, destinado a preencher 69 vagas para professor de Educação
Física, não exigia registro profissional para concorrer ao cargo. O CREF10/PBRN contatou a comissão organizadora do
concurso, solicitando a retificação do edital, não obtendo resposta. O Conselho, então, entrou com um mandado de
segurança com pedido de liminar no Tribunal de Justiça da Paraíba. Em 9 de dezembro, o tribunal concedeu liminar
determinando a suspensão do concurso público, uma vez que o edital, ao não exigir o registro, feria os artigos 1º e 3º da Lei
9696/98.

A organizadora publicou, em 16 de dezembro, o edital retificado, em que já figura a exigência do registro profissional no
Conselho Regional para o cargo de professor de Educação Física. Com isso, a data marcada para as provas, 8 de janeiro,
pôde ser mantida. “Quando a gente percebe que está havendo concurso público e não se pede registro no conselho,
primeiro procuramos a empresa que promove o concurso para tentar corrigir o edital. Quando isso não acontece, nós
entramos com uma liminar para exigir que seja feita essa correção. Por isso, entramos com o mandado de segurança”,
explicou Francisco Borges (CREF 001001G/RN), presidente do CREF10/PBRN, ao portal Paraíba.com.br.

Estímulo às atividades físicas em Minas Gerais

Ao final de dezembro, o governo de Minas Gerais publicou decreto que
regulamenta o Programa Social Minas Olímpica  Geração Saúde, uma
iniciativa com o objetivo de educar pelo esporte, promover a cultura do
esporte e da atividade física e beneficiar o cidadão com a oportunidade
de ter um estilo de vida mais saudável. O Programa investe na
promoção da prática de atividade física e de lazer, orientada por
Profissionais de Educação Física interligados à equipe de Saúde da
Família.

Os beneficiários do Programa serão selecionados pela equipe de Saúde
da Família do município em que residem, e cada um receberá o Cartão
Geração Saúde, que lhes dará direito ao acesso e à prática de atividades físicas orientadas, por um período de doze meses,
nas academias credenciadas na Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude. As academias são cadastradas no
Programa através de edital que exige, entre outros itens, o registro do estabelecimento no CREF6/MG e, no mínimo, um
Profissional, responsável técnico pela academia, formado em Educação Física (bacharel). "A meta do Programa é que até o
ano de 2014 sejam atingidos 500 municípios", conta o presidente do CREF6/MG, Claudio Boschi (CREF 000003G/MG).

O decreto completo pode ser consultado neste link.

Falso profissional preso em Manaus

O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8/AMACAPPA
RORR) acionou a Polícia Militar para prender, em flagrante, José Campos da
Silva, conhecido como Traca, 50 anos, suspeito de se passar por profissional
de Educação Física. A prisão ocorreu após denúncias feitas ao Conselho.
Traca foi encaminhado ao 19º DIP e vai responder pelo Exercício ilegal de
profissão.

As denuncias davam conta que Traca atuava no Calçadão da Ponta Negra se
passando por professor de Educação Física e oferecendo serviços. Na hora
da autuação, o falso professor estava com um grupo de mais de dez pessoas
“ministrando” um circuito de atividades físicas. Os fiscais o abordaram,
solicitaram que ele parasse a atividade e se identificasse. Como  o mesmo
não é habilitado junto ao conselho, os fiscais acionaram a Polícia Militar. Traca21/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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não ofereceu resistência ao procedimento e foi encaminhado ao Distrito Policial. 

Fonte: D24am

Lavras (MG) terá aulas de Educação Física na PréEscola

O Conselho Municipal de Educação de Lavras (MG) aprovou por unanimidade a inserção da Educação Física como
componente curricular obrigatório na PréEscola. As aulas começarão em todas as escolas da rede municipal a partir de
fevereiro de 2012, com profissional habilitado.

De acordo com a Resolução nº 2, de 29 de novembro de 2011, foi incluída uma aula semanal de Educação Física para as
turmas da 1ª e 2ª etapas da PréEscola, ministrada por Profissional de Educação Física habilitado. Para as turmas de zero a
três anos, os profissionais irão promover atividades de recreação.

Rosicleia Campos conquista Prêmio Brasil Olímpico de melhor técnica

O Sistema CONFEF/CREFs parabeniza a profissional Rosicleia Campos (CREF 006257G/RJ) por haver
conquistado o Prêmio Brasil Olímpico de melhor técnica em Esportes Individuais em 2011. A
premiação é promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

Atleta olímpica nos Jogos de Barcelona (1992) e Atlanta (1996), Rosicleia Campos graduouse em
Educação Física pela Universidade Gama filho e desde 2005 atua como técnica da seleção brasileira
feminina de Judô.

Uma vez mais, é a boa orientação fazendo a diferença!

CLIPPING

Empresas que promoverem hábitos saudáveis poderão ter desconto no IR
Tchoukball, um novo esporte nas areias cariocas
Caminhada e corrida em busca de vida sem cigarro e com mais saúde

Leia mais de nosso clipping aqui.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Fiscalizações no interior do Ceará

O Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF5/CEPIMA) está
definindo a agenda de fiscalizações para o primeiro semestre de 2012. Os fiscais
irão priorizar o interior do Ceará, visitando estabelecimentos nas cidades do
Sertão Central, da Região Cariri, do Vale do Jaguaribe e da Zona Norte. 

Desde novembro do ano passado, os fiscais do Conselho Regional intensificaram
as vistorias nos estabelecimentos esportivos. Onze municípios da Região
Metropolitana de Fortaleza tiveram estabelecimentos fiscalizados, tais como
academias, associações esportivas, clubes e assessorias. As cidades visitadas
foram Caucaia, Eusébio, Aquiraz, Maranguape, Maracanaú, Pacajus, Chorozinho,
Horizonte, Guaiúba, Pacatuba e Itaitinga.

Fonte: CREF5/CEPIMA

CREF13/BASE ganha ação que exige Registro Profissional

O Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (CREF13/BASE) conseguiu obter vitória
jurídica contra o Edital do Concurso Publico do Governo do Estado da Bahia, que não exigia
registro no Conselho Profissional para o cargo de Professor de Educação Física. 

O CREF13/BASE, ao tomar conhecimento do Edital, enviou imediatamente um ofício às
secretarias responsáveis pelo concurso, requerendo que o mesmo fosse alterado. Ao não obter
resposta, o Conselho Regional enviou um segundo documento requerendo que, no momento da
posse, fosse exigido o registro profissional. Mais uma vez, o CREF13/BASE ficou sem resposta. 

Ao ser publicada a relação dos profissionais aprovados no concurso público, o CREF13/BASE observou que os órgãos
estavam exigindo a apresentação de vários documentos, exceto o registro no Conselho Profissional, o que motivou o
Conselho a acionar a Justiça, oferecendo Ação Civil Pública contra a omissão do Estado da Bahia. Ao entender que o
exercício das atividades de Educação Física devem ser realizados por profissionais registrados no conselho, a Procuradora
do Estado Isabela Moreira de Carvalho reconheceu que o CREF13/BASE tinha razão. Em seu parecer a Procuradora
enfatizou que o registro dos candidatos no respectivo Conselho Profissional decorre de Lei, impondose a necessidade de
exigência de comprovação por parte da Administração Publica. 

Todos os profissionais aprovados no concurso foram convocados pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia para
efetivar o registro no Conselho Regional de Educação Física no prazo de 60 dias.

Fonte: CREF13/BASE

CREF2/RS suspende atividade de academia irregular em Porto Alegre

Após fiscalização de rotina do CREF2/RS, uma academia na Zona Sul de Porto Alegre suspendeu as atividades, por não
haver a presença de Profissional de Educação Fisica devidamente habilitado e qualificado para orientar os alunos.

Os agentes de fiscalização do Departamento de Fiscalização e Orientação do Conselho (DEFOR) verificaram a situação
irregular da academia e orientaram para que fossem suspensas as atividades no local, só poderá voltar a funcionar após
haver o acompanhamento de Profissional habilitado durante os exercícios físicos dos alunos.

Fonte: CREF2/RS
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Educação Física ganha espaço no currículo escolar

Nas últimas semanas, prefeituras e governos estaduais têm definido o
currículo escolar de suas redes de ensino, e a disciplina Educação Física vem
ganhando espaço. Além de Lavras (MG), que, conforme noticiamos no
Boletim 83, inseriu a Educação Física como componente curricular obrigatório
na PréEscola, a Prefeitura de Taboão da Serra (SP) fez o mesmo, ao incluir
aulas de Educação Física no currículo escolar de crianças a partir dos quatro
anos.

Já o Governo de Minas Gerais determinou que os estabelecimentos de ensino
da rede estadual deverão oferecer, obrigatoriamente, dois módulosaula
semanais de Educação Física para o ensino médio, e um móduloaula
semanal na educação de jovens e adultos (EJA).

É a Educação Física sendo reconhecida em sua importância para a educação,
o bemestar e a cidadania de crianças e jovens. Que o bom exemplo se
multiplique pelas prefeituras e governos estaduais de todo o Brasil.

CLIPPING

Prática de atividade física na infância melhora aprendizado
Três dicas básicas para não desistir da atividade física
Vinte tendências para o fitness em 2012

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Oportunidade: Rio 2016 seleciona Líderes de Competições Esportivas

Surge uma ótima oportunidade para o Profissional de Educação Física que quer 
participar diretamente da organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O 
Comitê Organizador das competições abriu processo seletivo para preencher 52 vagas 
de Líderes de Competições Esportivas. As inscrições vão até 16 de março.

Líderes de Competições Esportivas são profissionais qualificados a atuar de forma eventual 
no planejamento e operação dos requisitos técnicos dos esportes/disciplinas incluídas no 
Programa Esportivo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Entre as principais 

atribuições dos líderes estão: observação de competições de nível nacional e internacional, interação com as Federações 
Internacionais dos esportes Olímpicos e Paralímpicos, reuniões na sede do Rio 2016, participação em discussões relacionadas ao 
planejamento geral dos Jogos, dentre outras atividades. Cada líder ficará responsável por um esporte ou disciplina.

O edital completo do processo seletivo, com informações sobre calendário das etapas e detalhe das vagas, pode ser 
consultado neste link.

CREF8/AMACAPPARORR trava acordo com Polícia Militar do Amazonas

O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8/AMACAPPARORR) terá 
seu trabalho de fiscalização reforçado pelo auxílio da Polícia Militar (PM) do Amazonas, por meio 
do Centro de Educação Física e Desporto (CEFID) da corporação. O anúncio da parceria foi feito 
em 2 de fevereiro, durante uma reunião entre os representantes das duas instituições.

De acordo com o vicepresidente do Conselho, Joniferson Vieira (CREF 000025G/AM), é 
a primeira vez que o CREF é procurado pela polícia para tal finalidade. “Estamos 
muito felizes com a iniciativa do CEFID. Nossa parceria sairá da colaboração e apoio em 

eventos esportivos e terá uma força maior no trabalho extremo da nossa atuação, uma vez que temos o poder de polícia para 
autuarmos e encaminharmos um falso profissional ou um profissional que esteja atuando irregularmente, mas nem 
sempre os mesmos cumprem nossas determinações e voltam às práticas ilegais”, contou Vieira.

Fonte: CREF8/AMACAPPARORR

CREF13/BASE atua no Campeonato Sergipano

Sob o título "Sem carteira não dá! CREF barra treinadores sem registro em Sergipe", o 
Globo Esporte noticiou a ação de fiscalização da Seccional Sergipe do CREF13/BASE, que foi 
a campo para conferir o registro profissional de treinadores do Campeonato Sergipano de 
Futebol e também da Copa TV Sergipe de Futsal.

No Campeonato Sergipano, três técnicos foram barrados por não apresentarem a 
documentação necessária para o exercício profissional: Paulo Moroni, do Confiança, Dário 
Lourenço, do Itabaiana, e Pedrinho, do Olímpico. Na Copa TV Sergipe de Futsal, o técnico 
da seleção de Japaratuba, Valfredo Luiz, teve que fazer as vezes de massagista da equipe 
para não ser retirado de quadra. 

"Os clubes deveriam ter essa preocupação com a documentação do técnico, assim como tem com as outras regras do 
campeonato", comentou o presidente da Seccional, Gilson Dória (CREF 000011-G/SE). 

Fonte: Globo Esporte
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Editais retificados no Acre e Rio Grande do Sul

Os Conselhos Regionais estão vigilantes aos editais de concursos públicos e
processos seletivos. Nos últimos 15 dias, concursos no Acre e no Rio Grande
do Sul tiveram editais corrigidos para cobrar o registro profissional.

No Acre, a representação do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região notificou a comissão organizadora do
processo seletivo para o cargo de Profissional de Educação Física no Pró Saúde  Serviço Social de Saúde do Acre. O edital
do certame não exigia o registro profissional como um dos requisitos básicos para que o candidato possa assumir a vaga.
Em resposta ao ofício encaminhado pelo CREF8/AMACAPPARORR, a comissão organizadora retificou o edital, inserindo a
exigência de registro profissional. 

Já o CREF2/RS encaminhou ofício às comissões organizadoras dos concursos das prefeituras de Flores da Cunha e Salto do
Jacuí pedindo retificação dos editais. Os documentos, destinados a preencher vagas de professores de Educação Física, não
exigiam o registro profissional como requisito para tomar posse do cargo. Após comunicação do Conselho Regional, os
editais foram retificados para listar a exigência.

CLIPPING

Estudo comprova que exercício físico recicla células e previne diabetes
Atividade física não causa artrose ao joelho
12 coisas que seu treinador gostaria que você soubesse

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Fiscalização no Campeonato Carioca de Futebol

O CREF1/RJES iniciou em fevereiro a Operação CREF1 em Campo, uma rigorosa fiscalização nos clubes do Campeonato
Carioca de Futebol, para apurar a legalidade dos participantes da comissão técnica de cada equipe.

No Nova Iguaçu, o técnico deverá efetuar transferência do seu registro, que atualmente é de Minas Gerais, para o CREF1/RJ
ES. No Volta Redonda, os agentes de orientação e fiscalização verificaram que um auxiliar técnico e o preparador de
goleiros não possuem registro e, por isso, poderão responder por exercício ilegal da profissão.

Já no Flamengo, o auxiliar técnico está exercendo ilegalmente a profissão, por não ter formação em Educação Física. Ele
responderá por exercício ilegal da profissão, podendo ficar detido de 15 dias a três meses. Também foram notificados dois
integrantes da comissão técnica que possuem CREFs de outras localidades. Eles devem solicitar a transferência de seus
registros para o CREF1/RJES, pois ambos residem e atuam no Rio de Janeiro.

Fonte: CREF1/RJES

Três autuações em Mato Grosso

A Seccional Mato Grosso do CREF11/MSMT começou em 13 de
fevereiro ação de fiscalização integrada que visitará todas as
academias de ginástica do estado. O Conselho conta com o apoio de
ProconMT, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários (Smaff).

Já nos primeiros dias, três pessoas foram autuadas por exercício ilegal
da profissão. Três academias foram vistoriadas, e em duas delas foram
encontradas diversas irregularidades, inclusive a falta de registro junto
ao CREF.

De acordo com o presidente da Seccional, Carlos Alberto Eilert (CREF
000015G/MT), a iniciativa de fiscalizar as academias surgiu da
demanda apresentada pelos próprios frequentadores. "Recebemos
constantes reclamações de cidadãos preocupados com a saúde e a

qualidade de vida de quem se exercita nessas academias e decidimos olhar de perto a situação", afirma.

Fonte: CREF11/MSMT

Minas Gerais sedia Congresso de Educação Física em abril

Profissionais e estudantes de Educação Física podem se inscrever para o XIV Congresso Ciências do Desporto e Educação
Física dos Países de Língua Portuguesa, que está marcado para acontecer de 2 a 5 de abril de 2012, em Belo Horizonte. Os
detalhes para inscrição estão disponíveis neste link.

Com o tema "Desporto: Cultura, Estética e Excelência", o Congresso tratará dos mais variados assuntos, como: Treinamento
Desportivo e Ciência, Gestão do Desporto nos Países de Língua Portuguesa, Lazer como Campo de Estudos e Intervenção da
Educação Física, Diversidade no Desporto, Educação Física Adaptada, Arte no Desporto, Arquitetura dos novos Espaços
Esportivos, Escola e Educação Estética e Imagem no Esporte, entre outros.

O Congresso é realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Casa da Educação Física, com a parceria do
Conselho Regional de Educação Física de Minas da 6ª Região (CREF6/MG) e da Universidade Federal de Ouro Preto.
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Edital retificado no Rio Grande do Norte

Mais uma vitória dos Conselhos Regionais contra concursos públicos que
insistem em não listar o registro profissional como exigência para investidura
no cargo de professor de Educação Física. Através de mandado de segurança,
o CREF10/PBRN conseguiu com que a prefeitura de CearáMirim, no Rio
Grande do Norte, retificasse o Edital 01/2011, para preenchimento de 11 vagas
de professor de Educação Física. Agora, o registro do profissional no Conselho
Regional é um dos requisitos básicos para a investidura no cargo.

Em casos como esse, os Conselhos Regionais primeiro entram em contato com
a comissão organizadora do concurso, para solicitar a retificação do edital. Se
houver recusa, recorrem à justiça para que seja garantido o direito de crianças
e jovens serem atendidas por profissionais habilitados.

Fonte: CREF10/PBRN

Câmara de Paraíso do Tocantins aprova Dia do Profissional de Educação Física

Profissionais de Educação Física e representantes do CREF14/GOTO
estiveram no Tocantins para participar de sessão plenária na Câmara
Municipal de Paraíso do Tocantins em que os vereadores aprovaram, por
unanimidade, dois Projetos de Lei. O primeiro cria o Dia do Profissional de
Educação Física em Paraíso do Tocantins; o segundo, regulamenta o
funcionamento das academias no município. Os Projetos de Lei, agora,
aguardam a sanção do prefeito de Paraíso, Paulo Tavares. 

Paraíso do Tocantins é mais um município que reconhece a importância do
Profissional de Educação Física na promoção da saúde e prevenção de
doenças da população, através da prática orientada e regular de atividades
físicas.

Fonte: CREF14/GOTO

CLIPPING

Conheça os riscos para os "viciados" em exercício físico
Exercícios podem melhorar humor de pacientes com doenças crônicas
Esporte uma vez por semana pode causar lesões

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 87  Março 2012

Alerta sobre efeitos dos anabolizantes no DF

Em fevereiro de 2012, foi promulgada a Lei Distrital nº 4.755, que obriga as academias e 
estabelecimentos congêneres do Distrito Federal a afixarem cartazes alertando sobre o perigo do uso de 
anabolizantes.

De acordo com o presidente do CREF7/DF, José Ricardo Carneiro (CREF 000375G/DF), o Conselho 
Regional apoia a nova lei e, com o propósito de auxiliar em seu cumprimento, produziu mil cartazes com as

CREF6/MG apresenta balanço de ações em 2011
O CREF6/MG divulgou o balanço de fiscalização em 2011: foram 1.247 visitas realizadas em 
103 cidades mineiras. Para estar em tantos municípios, 112,5 mil quilômetros foram 
percorridos pelos agentes de orientação e fiscalização do Conselho Regional.

Durante essas visitas, os agentes se depararam com 610 pessoas físicas sem registro 
profissional e 446 estabelecimentos sem o registro de funcionamento junto ao CREF6/MG. 
Como resultado, foram abertos 2.009 processos éticos e administrativos. O Conselho 
recebeu e investigou 533 denúncias.

Fonte: CREF6/MG

Balanço da fiscalização no Piauí em 2011

A Seccional Piauí do CREF5/CEPIMA divulgou balanço de 2011 para a imprensa local, apontando que oito academias de ginásticas foram 
autuadas e multadas por irregularidades. Três dessas academias notificadas foram fechadas por falta de condições.

A fiscalização visitou 182 estabelecimentos em oito municípios do Piauí, encontrando 46 estagiários atuando de forma 
irregular, além de dois falsos profissionais, flagrados em exercício ilegal da profissão. Ao todo, foram encontrados 283 
profissionais com algum tipo de irregularidade durante a fiscalização; todos foram notificados.

Fonte: Portal AZ

Sete academias notificadas em Campo Grande (MS)

Em 8 e 9 de março, o CREF11/MSMT realizou fiscalização conjunta com Procon e Vigilância Sanitária em Campo Grande 
(MS). Ao todo, nove academias foram fiscalizadas e em sete foram encontradas irregularidades. 

Em três casos foram lavrados autos de infrações, pelo fato de o estabelecimento estar funcionando sem credenciamento 
junto ao Conselho. Em um dos locais, ainda foi encontrado um profissional atuando com o registro suspenso, o que 
caracteriza exercício ilegal da profissão. Dois estabelecimentos também foram notificados por estarem em atividade com 
pessoas físicas irregulares, não habilitadas. 

Outras duas academias ainda receberam um auto de intimação do Conselho, que é a última instância da fiscalização. Os locais 
já haviam sido notificados anteriormente por funcionarem irregularmente. 

Fonte: CREF11/MS-MT

informações sobre os danos causados pelo uso de substâncias anabolizantes. Os cartazes estão disponíveis na sede do CREF7/
DF, para retirada gratuita.

O Conselho Regional também analisou 77 editais, atento aos requisitos mínimos exigidos em concursos públicos para cargos 
relacionados à nossa profissão.
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caracteriza exercício ilegal da profissão. Dois estabelecimentos também foram notificados por estarem em atividade com
pessoas físicas irregulares, não habilitadas. 

Outras duas academias ainda receberam um auto de intimação do Conselho, que é a última instância da fiscalização. Os
locais já haviam sido notificados anteriormente por funcionarem irregularmente. 

Fonte: CREF11/MSMT

UFMG oferece disciplina de Educação Olímpica

A partir do primeiro semestre de 2012, o curso de Educação Física da Universidade Federal de Minas
Gerais passa a oferecer a disciplina optativa “Educação Olímpica”, com as professoras Ana Cláudia Couto
(CREF 005868G/MG) e Kátia Lemos (CREF 001494G/MG). O objetivo é promover a discussão sobre a
Educação Olímpica e a aplicabilidade dos valores olímpicos na sociedade atual.

Além disso, a UFMG também contará com um projeto de pesquisa na área, desenvolvido pelo Grupo de
Estudos de Sociologia e Pedagogia do Esporte (Gespe). O objeto da pesquisa são os valores olímpicos na
escola, nos projetos sociais e nos tempos de lazer, com análise centrada na visão do estudante do ensino
médio, dos professores de Educação Física Escolar e dos profissionais bacharéis em Educação Física.

CLIPPING

Estudo mostra que atividade física faz "faxina" dentro das células
Wii não satisfaz necessidades diárias de exercícios para crianças
Exercícios te deixam mais inteligente

Leia mais de nosso clipping aqui.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 88  Março 2012

Parabéns ao CREF9/PR pelos 10 anos de árduo trabalho em prol do Profissional de
Educação Física

O CREF9/PR foi homenageado pela Assembleia Legislativa na sessão 
plenária Ordinária em 28 de março de 2012. Na sessão foi entregue 
homenagem ao Regional, assim como, abertura de fala ao Deputado 
Reni Pereira, ao Presidente do CREF9/PR, Antônio Eduardo Branco e ao 
Presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber.

Demonstrando a força e o respeito político de que goza o CREF9/PR, o 
Presidente da Assembleia abriu espaço para que durante cinco 
minutos os Conselheiros Regionais adentrassem ao Plenário para serem cumprimentados pelos Deputados presentes. 

À noite foi realizada solenidade com homenagens aos exConselheiros, aos atuais Conselheiros, a diversas entidades, 
governantes, gestores públicos, gestores privados e parlamentares, com destaque ao Deputado Federal João Arruda, que 
abraçou a causa dos Profissionais de Educação Física. A solenidade contou com mais de 400 pessoas e enorme peso político.

Necessário destacar a atuação do Presidente Antônio Eduardo Branco na conquista de parcerias e reconhecimento do 
CREF9/PR, aos Conselheiros e aos funcionários por todo o avanço que o Conselho vem alcançando

CREF14/GOTO EM AÇÃO

O CREF14/GOTO com objetivo de facilitar o acesso dos Profissionais de Educação Física aos serviços por eles
disponibilizados, também de defender a sociedade e valorizar a profissão, promoveu algumas ações através do “CREF
Itinerante”.

Clique aqui e leia a reportagem na íntegra

Sindicato dos Profissionais de Educação Física de Goiás funcionando a todo vapor

O Sindicato de Educação Física de Goiás está promovendo diversos benefícios aos primeiros Profissionais que se
cadastrarem, como: Descontos nas contribuições associativas; Direito a Assessoria Jurídica, para defender os interesses da
classe; convênio com plano de saúde, entre outros.

Vamos lá, acesse já: www.sinpefgo.com.br faça sua inscrição e descubra o que o SINPEGO tem para lhe oferecer.

CONFEF e CREF5/CEMAPI unidos em prol do Profissional 
de Educação Física e da sociedade
O Presidente da Comissão de Educação Física Escolar do CONFEF, junto com o Presidente do CREF5/CEMAPI e 
Parlamentares participaram da Audiência Pública na Câmara Municipal de Fortaleza, com o objetivo de debater a situação do 
profissional de Educação Física em Fortaleza e apresentar o Projeto de Lei Nº 0303/2011, que dispõe sobre as aulas de 
Educação Física na Educação Infantil no Município de Fortaleza.
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Mais ações de fiscalização dos CREFs

Os fiscais do CREF8/AMACAPPARORR na quartafeira, dia 21 de março, retiraram de campo o técnico de futebol o 
técnico do CDCManicoré, Oyama Júnior, contra o São Raimundo. Na ocasião o Presidente do CREF, Jean Carlo 
Azevedo da Silva, que para comandar uma equipe de futebol ou ser preparador de goleiro é preciso ser graduado em 
Educação Física ou ter um documento que comprove que trabalha como técnico desde 1998, conforme a Lei 9696/98. 

Essa é uma maneira de valorizar Profissional de Educação Física e a protege a Sociedade.

Ministério Público em parceria com CREF10/PB-RN fiscaliza academias de ginástica de Campina Grande: O CREF10/PB-RN tem 
feito um trabalho intenso de orientação e fiscalização em Campina Grande/PB e vem surtindo efeitos junto ao Ministério Público.

Fontes: UOL e Globo.com
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Nº 89  Abril 2012

XIV Congresso Ciências do Desporto e Educação Física dos países de Língua Portuguesa

No período de 02 a 05 de abril, o Instituto Casa da Educação 
Física, a Universidade Federal de Minas Gerais  UFMG, 
do Centro Desportivo da Universidade Federal de Ouro 
Preto – CEDUFOP, em parceria com o CREF6/MG 
promoveu o XIV Congresso Ciências do Desporto e Educação 
Física dos países de Língua Portuguesa.

O Congresso abordou temas da Educação Física, esporte e saúde, com uma participação maciça de Profissionais de Educação 
Física, Professores, Pesquisadores, Profissionais do Esporte, empresários da área e estudantes.

Conferencistas de diversos países de Língua Portuguesa abordaram temas relevantes despertando total interesse dos 
participantes, vez que, foram abordados assuntos relacionadas aos desafios humanos; à sustentabilidade; aos Cursos de 
Graduação em Educação Física; a questão cultural, estética e excelência no esporte; o treinamento e gestão esportiva; a 
escola e a Educação Física; o lazer e a diversidade no esporte; a formação de treinadores nos países de língua portuguesa; a 
mídia; os megaeventos no Brasil; a Educação Física adaptada, prevenção e tratamento de lesões esportivas; psicologia do 
esporte; a formação do atleta de alto rendimento; o multiculturalismo; a diversidade na Educação Física; Biomecânica e 
Fisiologia do exercício; a dança no contexto da Educação Física; Medicina Esportiva e a realização dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos no Brasil.

Destacouse uma quantidade inigualável de apresentações orais de trabalhos e sessão de poster, todos proporcionando 
ótimos debates e interação entre os participantes.

Registrase aqui o brilhantismo e a propriedade dos eventos paralelos promovidos: I Encontro de Técnicos de Relações 
Internacionais de Faculdades de Educação Física; FIEP 90 anos; Meio Ambiente e Desporto; I Seminário de Dirigentes 
Municipais de Esporte de Minas Gerais; Seminário Educação Física e Atenção Primária à Saúde, II Seminário Internacional de 
Direito Desportivo, III Simpósio de Esporte na escola: Boas práticas de Educação Olímpica.

Diversas homenagens foram prestadas, destacando as de Sylvio José da Cunha Raso (in memoria), Paulo Roberto Bassoli (in 
memoria), Manoel José Gomes Tubino (in memoria), a Claudio Augusto Boschi e aos mentores do evento: Jorge Bento, Alfredo 
Gomes Faria Junior.

Parabéns ao Presidente Científico do Congresso, Emerson Silami Garcia; ao membro da Comissão Organizadora, Adailton 
Estáquio Magalhães e ao Presidente Executivo do Congresso, Claudio Augusto Boschi.

Parabéns ao CREF10/PBRN, por mais um 10 Conquistado...
No dia 13 de abril houve uma Audiência Pública na Câmara dos Deputados da Paraíba, contando com a presença de 
Conselheiros Federais, Regionais e autoridades governamentais.

Embalados pelos versos do Presidente Borges, o CREF10/PBRN comemorou seus 10 anos de luta e trabalho em prol da 
sociedade e dos Profissionais de Educação Física.

Em continuidade à comemoração dos 10 anos foi realizada solenidade à noite, contando com presença da Reitora do Centro 
Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, Ana Flávia Pereira da Fonseca, Parlamentares, Coordenadores de Cursos de Educação Física, 
Conselheiros, Profissionais de Educação Física e familiares foram destacados temas como: A história da regulamentação, assim como a 
criação do CREF10/PB-RN; as conquistas do Sistema CONFEF/CREFs, entre elas: a inclusão do Profissional de Educação Física no NASF, 
conquistas junto ao Ministério da Educação, ações de fiscalização e o resgate da dignidade da Profissão.

Foram homenageados: O Presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber, o Conselheiro Federal. Antônio Ricardo Catunda de Oliveira, 
os Ex-Presidentes: o Conselheiro Federal, Antônio Ricardo Catunda de Oliveira de Oliveira, a Conselheira Federal, Iguatemy 
Maria de Lucena, o Profissional de Educação Física, Iraquitan de Oliveira Caminha, o Profissional de Educação Física, Francisco 
de Assis, Conselheiros Federais e Regionais, funcionários do CREF, autoridades e Profissionais de Educação Física.
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Sistema CONFEF/CREFs, entre elas: a inclusão do Profissional de Educação Física no NASF, conquistas junto ao Ministério da
Educação, ações de fiscalização e o resgate da dignidade da Profissão.

Foram homenageados: O Presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber, o Conselheiro Federal. Antônio Ricardo Catunda de
Oliveira, os ExPresidentes: o Conselheiro Federal, Antônio Ricardo Catunda de Oliveira de Oliveira, a Conselheira Federal,
Iguatemy Maria de Lucena, o Profissional de Educação Física, Iraquitan de Oliveira Caminha, o Profissional de Educação
Física, Francisco de Assis, Conselheiros Federais e Regionais, funcionários do CREF, autoridades e Profissionais de Educação
Física.

Programa Bom dia Paraíba

Na ocasião de sua estadia na Paraíba o Presidente Jorge Steinhilber inaugurou uma sala em sua homenagem no CREF10/PB
RN e concedeu entrevista ao Programa Bom dia Paraíba, umas das filiadas da Rede Globo.

Ressaltou o risco da sociedade em praticar atividades físicas sem a orientação dos Profissionais de Educação Física
registrados, para que efetivamente os exercícios físicos sejam feitos com qualidade e segurança. 
Lembrou que por diversas vezes, o exercício mal orientado pode gerar problemas futuros.

Assista aqui a entrevista na íntegra

Parabéns à Profissional de Educação Física Cleidimara Alves

A Profissional  de Educação Física, Cleidimara Alves CREF 000527G/RO, foi
nomeada Secretária de Esporte e Lazer do município de Porto Velho – SEMES. 
Parabenizamos pela conquista desse importantíssimo cargo ressaltando ser
fundamental a ocupação desse espaço por Profissional de Educação Física, o
que ajuda a dignificar e valorizar a Profissão.

Temos certeza que, na qualidade de Profissional de Educação Física,
influenciará junto ao Governo Municipal e aos demais secretários, mormente
os de Educação a relevância das atividades físicas, destacando que as
mesmas devam ser dinamizadas e orientadas por Profissionais de Educação
Física.

É, através da presença de nossos colegas nos cargos executivos, que
proporciona a oportunidade de informar aos demais gestores o significado da

nossa profissão, bem como o fato de sermos os principais protagonistas no processo de minimizar a obesidade, contribuir
para promoção da saúde e formação cidadã.

Desejando muito sucesso no desafio!
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Nº 90  Maio 2012

Campo Grande terá Simpósio sobre responsabilidade técnica em maio

O CREF11/MSMT promoverá, em 19 de maio, o 1º Simpósio sobre responsabilidade técnica em academias e o Sistema
CONFEF/CREFs. O evento é voltado aos profissionais, mas os acadêmicos interessados também podem participar. Os
participantes irão receber certificado digital, de 8 horas.

O Simpósio irá tratar sobre diversos assuntos que irão contribuir com o trabalho dos Profissionais. Terão palestras de
representantes do Ministério Público Estadual, Decon (Delegado da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra
as Relações de Consumo), Procon, Vigilância Sanitária e Fiscalização do CREF11/MSMT. 

A carga horária será de 8 horas e o evento será realizado no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande. As inscrições,
gratuitas, estão abertas no site: www.cref11.org.br. Mais informações pelo telefone: (67) 33211221.

 Fonte: CREF11/MSMT

Quatro academias interditadas em Anápolis (GO)

No final de abril, agentes de orientação e fiscalização do CREF14/GOTO estiveram
em Anápolis (GO), visitando academias do município. Quatro academias de
ginástica foram interditadas por não possuírem alvará de funcionamento e nem
profissional formado em Educação Física.  

Em uma das academias, uma mulher estava trabalhando como personal trainer,
mas não tinha autorização para exercer a profissão. Ela responderá por exercício
ilegal da profissão.  

As academias interditadas só poderão funcionar novamente depois que
regularizarem a situação junto ao Conselho Regional e à Vigilância Sanitária. Os
donos das academias foram notificados e vão responder por contravenção penal.

Fonte: TV Anhanguera

130 visitas a academias em Santa Catarina

O CREF3/SC, durante o mês de abril, visitou cerca de 130 academias, associações, clubes e prefeituras em Mafra, São 
Joaquim, Xanxerê e São Miguel do Oeste.  

Nas cidades de Rio Negrinho, São Joaquim e São Miguel do Oeste o Conselho contou ainda com o apoio das Vigilâncias 
Sanitárias Municipais para a visita a aproximadamente 20 estabelecimentos, onde foram constatadas algumas 
irregularidades como empresas sem registro e consequentemente sem o Alvará Sanitário; pessoas exercendo ilegalmente a 
profissão; responsável técnico ausente; acadêmicos sem supervisão e sem Termo de Compromisso de Estágio e acadêmicos 
de licenciatura atuando na área do bacharelado.

Fonte: CREF3/SC
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Nas cidades de Rio Negrinho, São Joaquim e São Miguel do Oeste o Conselho contou ainda com o apoio das Vigilâncias
Sanitárias Municipais para a visita a aproximadamente 20 estabelecimentos, onde foram constatadas algumas
irregularidades como empresas sem registro e consequentemente sem o Alvará Sanitário; pessoas exercendo ilegalmente a
profissão; responsável técnico ausente; acadêmicos sem supervisão e sem Termo de Compromisso de Estágio e acadêmicos
de licenciatura atuando na área do bacharelado.

Fonte: CREF3/SC

PE e AL: 376 visitas em três meses

O CREF12/PEAL divulgou os dados das fiscalizações realizadas de janeiro a março de
2012. Viajando a 73 municípios dos dois estados, os agentes de fiscalização e
orientação realizaram 376 visitas a academias, escolas, instituições públicas e
privadas, além de clubes esportivos e similares. 

Os agentes identificaram 128 academias sem registro junto ao Conselho. Foram 90
autos de infração envolvendo pessoas jurídicas e 16 de pessoas físicas. Foram
realizadas nove notificações a pessoas jurídicas e 40 pessoas foram notificadas por
exercício ilegal da profissão. Seis boletins de ocorrência foram lavrados por exercício
ilegal.

Durante as visitas, o CREF12/PEAL investigou 15 denúncias que chegaram por meio de seus canais de comunicação.

Seccional Rondônia terá apoio da PM nas fiscalizações

Em parceria celebrada em abril, a Seccional Rondônia do CREF8/ACAMAPPARRRO
garantiu o apoio da Polícia Militar para iniciar uma campanha de fiscalização no estado. A
Polícia Militar dará apoio às ações de fiscalização nos espaços de prática esportivas
(academias, clubes/escolinhas esportivas, condomínios etc).

“Os profissionais de Educação Física do Estado de Rondônia almejam há muito tempo uma
campanha de fiscalização consistente e que a sociedade seja protegida e atendida por
profissionais habilitados", frisa a presidente da Seccional, Juscimara Campos (CREF 000004
G/RO).

CLIPPING

Atividade física reduz chances de doença de Alzheimer
Baixas temperaturas exigem mais cuidado antes das atividades físicas
Estudo do metabolismo energético ajuda no treino de judocas

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Começa processo eleitoral do Sistema CONFEF/CREFs

O Conselho Federal e os 14 Conselhos Regionais de Educação Física já publicaram, em Diário Oficial, seus regimentos
eleitorais, que determinam quando e como serão feitas as eleições para conselheiros regionais e federais. Agora, começa o
período de registro de chapas para concorrer às eleições. 

Para fazer parte dessas chapas, o profissional deve ter votado ou justificado voto na última eleição, possuir um mínimo de
dois anos de registro ininterrupto, ser registrado como profissional graduado e estar em pleno gozo dos direitos
profissionais. Para o cargo de Conselheiro Federal, ainda é preciso ter sido Conselheiro Regional e/ou Federal por um
período mínimo de dois anos ininterruptos e não ser Conselheiro Regional efetivo ou suplente, mesmo que licenciado. Está
apto a votar todo Profissional de Educação Física que esteja registrado, em dia com suas anuidades, obrigações estatutárias
e tenha mais de um ano ininterrupto de efetivo registro.

As eleições para o CONFEF acontecerão em 12 de setembro, e o regulamento eleitoral já se encontra disponível neste
link. Cada Conselho Regional definiu sua própria data de votação, entre o período de 10 a 14 de setembro. Clique aqui para
saber a data de votação do seu CREF de origem e mais detalhes sobre o processo eleitoral.

Academia fechada em Penedo (AL)

Em visita a cidade de Penedo (AL) e região, o CREF12/PEAL notificou uma
academia por não contar com um Profissional de Educação Física. Além disso, o
estabelecimento apresentava aparelhos em péssimo estado de conservação, sem
oferecer as condições mínimas de qualidade e segurança na prestação de serviços.

Ao se deparar com o estado do estabelecimento, os agentes de fiscalização e
orientação do Conselho entraram em contato com a Vigilância Sanitária do
município. A academia teve suas atividades encerradas.

Fonte: CREF12/PEAL

CREF7/DF prepara segunda edição do ConCREF7

O CREF7/DF está preparando a segunda edição do ConCREF7, o congresso técnicocientífico que o Conselho criou com
sucesso no ano passado. O evento está agendado para os dias 28 e 29 de junho, e o tema deste ano será "Qualificação do
Profissional de Educação de Física e Atuação no Mercado de Trabalho".

O ConCREF contará com oito palestras sobre as possíveis áreas
de atuação do Profissional de Educação Física e haverá, também,
apresentação de trabalhos científicos. A inscrição para trabalhos
científicos está aberta até 31 de maio, e os temas possíveis são:
Atividade Física e Saúde; Comunicação e Mídia; Corpo e
Cultura; Epistemologia; Escola; Formação Acadêmica e Atuação
Profissional; Gestão e Marketing do Esporte; Memórias da
Educação Física e Esporte; Movimentos Sociais; Políticas
Públicas; Recreação e Lazer; Treinamento Esportivo; e Inclusão e Diferença. Os três melhores trabalhos serão premiados
com R$ 1 mil.

Mais informações sobre como participar do 2º ConCREF7 podem ser obtidas neste link.
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Mais ações de fiscalização dos CREFs

Os fiscais do CREF8/AMACAPPARORR na quartafeira, dia 21 de março, retiraram de campo o técnico de futebol o 
técnico do CDCManicoré, Oyama Júnior, contra o São Raimundo. Na ocasião o Presidente do CREF, Jean Carlo 
Azevedo da Silva, que para comandar uma equipe de futebol ou ser preparador de goleiro é preciso ser graduado em 
Educação Física ou ter um documento que comprove que trabalha como técnico desde 1998, conforme a Lei 9696/98. 

Essa é uma maneira de valorizar Profissional de Educação Física e a protege a Sociedade.

Ministério Público em parceria com CREF10/PB-RN fiscaliza academias de ginástica de Campina Grande: O CREF10/PB-RN tem 
feito um trabalho intenso de orientação e fiscalização em Campina Grande/PB e vem surtindo efeitos junto ao Ministério Público.

Fontes: UOL e Globo.com
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Rio+20 e esporte: evento paralelo debate sustentabilidade no setor

O CONFEF ajuda a promover, em 21 de junho, das 9h às 19h, a Cúpula Internacional
da Sustentabilidade no Esporte + Esporte para a Paz, único evento paralelo à
Rio+20 a discutir a sustentabilidade na gestão e prática esportiva e a transição à
Economia Verde pelos megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo 2014 e os
Jogos Olímpicos 2016. O Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, fará a abertura oficial do
evento. 

A Cúpula Internacional deverá reunir, além de líderes e tomadores de decisão do
esporte mundial e nacional, diversos outros profissionais relacionados ao setor,
como pesquisadores, atletas e jornalistas da imprensa esportiva. O evento terá

transmissão ao vivo, pela Internet, através dos links www.confef.org.br/CupulaEsporte (em português)
e www.confef.org.br/SummitSport (em inglês). Os espectadores também poderão enviar suas perguntas à Cúpula.

Edital retificado em Bodoquena (MS)

A prefeitura municipal de Bodoquena (MS) retificou, a pedido do CREF11/MSMT, o edital do processo seletivo simplificado
003/2012, que prevê a contratação temporária de monitor de natação com graduação em Educação Física, para atendimento
aos programas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O edital anterior não exigia registro no Conselho. Agora, com a orientação do Conselho Regional, o processo seletivo está de
acordo com o que preconiza a Lei 9696/98, passando a exigir o registro profissional para que o candidato seja contratado.

Fonte: CREF11/MSMT

Projetos de inovação tecnológica nos esportes serão premiados

A 26ª edição do Prêmio Jovem Cientista aborda o tema "Inovação Tecnológica nos Esportes" e está com inscrições abertas
até 31 de agosto. Podem participar alunos do ensino médio, estudantes universitários e graduados que tenham menos de 40
anos em 31 de agosto.

Os prêmios são de R$ 30 mil para o primeiro colocado na categoria dos graduados e de R$ 15 mil para o primeiro lugar em
estudantes universitários. Os três melhores trabalhos entre os estudantes de nível médio serão premiados com um laptop
Macbook Pro cada.

As informações completas sobre o Prêmio Jovem Cientista estão disponíveis no site www.jovemcientista.org.br.
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Artigo de deputada federal valoriza o Profissional de
Educação Física

Profissional de Educação Física, a deputada federal Flávia Morais publicou o artigo “O 
Profissional de Educação Física faz a diferença na vida da população brasileira” na edição 
mais recente do informativo da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara de 
Deputados. Leia o artigo na íntegra clicando aqui.

CLIPPING

Escola desenvolve ações contra prática do bullying
Infância é decisiva para incentivar a prática de atividades físicas
Exercício físico aumenta satisfação no trabalho e evita esgotamento

Leia mais de nosso clipping aqui.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Ministério da Saúde lança cartilha de atividades físicas para portadores de HIV

Para auxiliar na melhora da qualidade de vida dos portadores de HIV, o Ministério da Saúde lançou,
em 21 de junho, o manual Recomendações para a prática de atividades físicas para pessoas vivendo
com HIV e aids.

A publicação, voltada para profissionais de Educação Física e outros profissionais da saúde, traz
explicações sobre o que é o HIV, benefícios da atividade física para quem vive com o vírus,
orientações nutricionais e exemplos de serviços de saúde que já desenvolvem projetos na área. A
ideia é que os profissionais estejam aptos a receber os soropositivos no Programa Academias da
Saúde, que implantará 2 mil polos de prática de atividades físicas e lazer em todo o Brasil.

O CONFEF participou da elaboração da cartilha e apoia a iniciativa. “Recomendações como essa são
fundamentais para que todos percebam a importância da prática de exercícios físicos em quaisquer
circunstâncias”, comentou o presidente do Conselho Federal, Jorge Steinhilber.

O manual completo está disponível neste link.

CREF6/MG participa do Projeto Saúde na Praça

No final de maio, o CREF6/MG participou, em parceria com a Associação Médica de Minas Gerais, do Projeto Saúde na Praça,
que ofereceu palestras curtas, de 10 minutos, sobre saúde e bemestar. A proposta era aproximar os profissionais de saúde
e a sociedade para, dessa forma, orientar pessoas de todas as idades a manter hábitos saudáveis.

Cada especialidade dispôs de uma tenda específica para a realização de atividades, e também ficou responsável pela
realização de palestras na tenda central do evento. Para essa tenda central, a Educação Física contribuiu com os temas
“Atividade Física e Diabetes”, “Esporte, Infância e Adolescência” e “Atividade Física e Envelhecimento Saudável”. Na tenda do
CREF6/MG, as pessoas puderam se orientar a respeito dos mitos e verdades sobre o exercício físico, a relação entre
exercícios e hipertensão arterial, efeitos das atividades físicas sobre a glicemia, ginástica laboral e os benefícios da prática
regular de exercícios físicos, entre outros assuntos.

“Foi uma excelente oportunidade, muito bem aproveitada pelo CREF6/MG, no sentido de fortalecer a Educação Física como
profissão e de sua importância na área da saúde”, avalia Wilian Peres Lemos (CREF 000033G/MG), que coordenou a
participação do Conselho Regional no evento.

MP recomenda exigência de registro em Jogos Estaduais no RN
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Ministério da Saúde lança cartilha de atividades físicas para portadores de HIV

Para auxiliar na melhora da qualidade de vida dos portadores de HIV, o Ministério da Saúde lançou,
em 21 de junho, o manual Recomendações para a prática de atividades físicas para pessoas vivendo
com HIV e aids.

A publicação, voltada para profissionais de Educação Física e outros profissionais da saúde, traz
explicações sobre o que é o HIV, benefícios da atividade física para quem vive com o vírus,
orientações nutricionais e exemplos de serviços de saúde que já desenvolvem projetos na área. A
ideia é que os profissionais estejam aptos a receber os soropositivos no Programa Academias da
Saúde, que implantará 2 mil polos de prática de atividades físicas e lazer em todo o Brasil.

O CONFEF participou da elaboração da cartilha e apoia a iniciativa. “Recomendações como essa são
fundamentais para que todos percebam a importância da prática de exercícios físicos em quaisquer
circunstâncias”, comentou o presidente do Conselho Federal, Jorge Steinhilber.

O manual completo está disponível neste link.

CREF6/MG participa do Projeto Saúde na Praça

No final de maio, o CREF6/MG participou, em parceria com a Associação Médica de Minas Gerais, do Projeto Saúde na Praça,
que ofereceu palestras curtas, de 10 minutos, sobre saúde e bemestar. A proposta era aproximar os profissionais de saúde
e a sociedade para, dessa forma, orientar pessoas de todas as idades a manter hábitos saudáveis.

Cada especialidade dispôs de uma tenda específica para a realização de atividades, e também ficou responsável pela
realização de palestras na tenda central do evento. Para essa tenda central, a Educação Física contribuiu com os temas
“Atividade Física e Diabetes”, “Esporte, Infância e Adolescência” e “Atividade Física e Envelhecimento Saudável”. Na tenda do
CREF6/MG, as pessoas puderam se orientar a respeito dos mitos e verdades sobre o exercício físico, a relação entre
exercícios e hipertensão arterial, efeitos das atividades físicas sobre a glicemia, ginástica laboral e os benefícios da prática
regular de exercícios físicos, entre outros assuntos.

“Foi uma excelente oportunidade, muito bem aproveitada pelo CREF6/MG, no sentido de fortalecer a Educação Física como
profissão e de sua importância na área da saúde”, avalia Wilian Peres Lemos (CREF 000033G/MG), que coordenou a
participação do Conselho Regional no evento.
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O Ministério Público do Rio Grande do Norte encaminhou a Recomendação 002/2012 à secretária de estado da Educação e
da Cultura, Betânia Leite Ramalho, sobre a exigência de registro nas competições esportivas estaduais, como os Jogos
Estaduais.

O texto recomenda que a secretaria passe a incluir, nos regulamentos dessas competições, a exigência do Registro
Profissional no CREF como condição para o exercício das funções de Técnicos, Assistentes Técnicos e Coordenadores das
Modalidades Esportivas.

O MP também solicita que a secretaria passe a fiscalizar o cumprimento da exigência, “de modo a proteger a saúde e o bem
estar das crianças e adolescentes participantes das competições esportivas”.

Fonte: CREF10/PBRN

Portal vai facilitar acesso a publicações científicas

Os ministérios da Saúde e da Educação, junto com a CAPES, lançaram o portal Saúde Baseada em Evidências, possibilitando
aos profissionais da área da saúde – entre eles, o Profissional de Educação Física – o acesso às melhores publicações
científicas e a ferramentas como calculadoras médicas e de análise estatística.

A base de dados do portal foi selecionada a partir de um levantamento realizado por pesquisadores e docentes de
universidades públicas. Foram levadas em conta a relevância e a atualização do conteúdo disponibilizado para atender as
principais necessidades dos profissionais de saúde.

Para ter acesso ao site, o Profissional de Educação Física deve se cadastrar no sistema, informando seu número de registro,
excluindo os zeros à esquerda. Em seguida, deve selecionar a UF do registro, informar sua data de nascimento e escolher
uma senha de seis dígitos.

CREF2/RS promove III Fórum de Coordenadores de Cursos de Educação Física

O CREF2/RS promoveu, em 14 e 15 de junho, o III Fórum de Coordenadores de
Curso de Educação Física do RS, realizado na cidade de Carazinho. Com o tema
"Educação Física na área da Saúde e Educação: fundamentos, articulação e
práticas sociais", o evento aproximou o Conselho dos coordenadores,
debatendo o papel das instituições na formação da consciência profissional e da
cidadania dos alunos.

Houve extensa troca de experiências dos gestores na área da Saúde e da
Educação, por meio de relatos de práticas dos coordenadores. Na ocasião,
estiveram presentes representantes das instituições UNISC, São Judas Tadeu,
Ulbra (Campus Carazinho, Canoas e Cachoeira do Sul), UNILASALLE, UPF,
FEEVALE, UNIJUÍ e UFRGS.

Para a coordenadora do curso de Educação Física da Ulbra Carazinho, Patricia Carlesso Marcelino (CREF 010842G/RS), o
evento proporcionou uma excelente reflexão sobre temas essenciais da Educação Física. “Pensamos as questões do
cotidiano do ensino, tanto no Bacharelado como na Licenciatura, e também nossa inserção mais efetiva na Saúde Pública”,
argumentou.

Fonte: CREF2/RS

Gurupi (TO) institui Dia do Profissional de Educação Física

Mais um município insere o 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física, em seu
calendário comemorativo. Em abril deste ano, o prefeito de Gurupi, no Tocantis, sancionou lei
que institui o Dia Municipal do Profissional de Educação Física.

A lei autoriza o Poder Executivo de Gurupi a difundir a data pelos meios de comunicação
institucionais e a incluíla no calendário de comemorações do município. Além disso, com a lei,
o Dia do Profissional de Educação Física passou a constar no Calendário Oficial da Cidade.

É o reconhecimento ao trabalho do Profissional de Educação Física sendo conquistado em todo
o Brasil!

CLIPPING

Unesp abre pós em bases neuromotoras do exercício físico
Música afeta desempenho no treino, aponta estudo
Nova lei exige atestado médico semestral para frequentar academia (São Paulo/SP)

Leia mais de nosso clipping aqui.
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UFMG ganha pista de atletismo

O Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da Universidade Federal de Minas Gerais
passou a contar, desde 28 de junho, com uma pista de atletismo de padrão
internacional, com revestimento similar ao que será utilizado nas Olimpíadas de
Londres. Com superfície sintética, a pista conta com oito raias, uma raia adicional
para treinamento e uma pista inclinada para aperfeiçoamento dos atletas.

A inauguração da pista de atletismo, batizada de Esmeralda de Jesus, contou com a
presença do secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do
Esporte, Ricardo Leyser. "A cerimônia de inauguração da pista de atletismo do CTE
foi uma grande festa", comemora o conselheiro federal Emerson Silami Garcia
(CREF 000046G/MG), diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG.

A pista de atletismo foi vistoriada, em abril, por representante da IAAF, que atestou que ela poderá ser utilizada em
campeonatos mundiais de atletismo.

Fonte: Ministério do Esporte

Presidente do CONFEF recebe Medalha Pernambucana do Mérito Policial Militar

No final de junho, o presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber (CREF 000002G/RJ) foi agraciado com a Medalha
Pernambucana do Mérito Policial Militar. A mais alta condecoração da Polícia Militar de Pernambuco foi outorgada por ato do
governador do estado, Eduardo Campos, a pedido do comandante geral da PMPE, Coronel Antônio Carlos Tavares Lira.

A Medalha Pernambucana do Mérito Policial Militar é concedida a "personalidades, autoridades militares e civis, instituições
públicas e entidades privadas que prestaram relevantes serviços à segurança pública e colaboraram efetivamente com as
ações da Polícia Militar de Pernambuco".

O CONFEF aproveita a oportunidade para agradecer o apoio da PMPE à fiscalização e às demais ações do CREF12/PEAL,
lembrando que ambas as instituições atuam em defesa da sociedade, preservando a saúde da população ao garantir a
segurança em atividades físicas orientadas.

MP pede afastamento de professores não habilitados em Roraima

O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR), por meio da Promotoria do Patrimônio, ingressou com uma ação civil 
pública em que solicita o afastamento de professores da rede estadual de ensino que estão ministrando aulas de Educação 
Física sem a devida habilitação legal. Além do afastamento, a ação pede a nomeação e posse de professores de Educação Física 
aprovados em concurso público ocorrido em 2007. De acordo com o Ministério Público, as secretarias estaduais de Gestão 
Estratégica e Administração (Segad) e de Educação, Cultura e Desporto (SECD) mantêm 16 docentes, sem a licenciatura em 
Educação Física, ministrando aulas da disciplina. A ação foi protocolada na 8ª Vara Cível, no final de junho, e aguarda 
julgamento.

“A pessoa que não tem formação, e consequentemente não tem conhecimento na área de saúde, psicológica e na parte 
técnica, coloca em risco a vida das pessoas que praticam atividade física regular”, comentou o conselheiro Moacir Augusto de 
Souza (CREF 000001G/RR).

Fonte: Folha de Boa Vista
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Física sem a devida habilitação legal. Além do afastamento, a ação pede a nomeação e posse de professores de Educação
Física aprovados em concurso público ocorrido em 2007. De acordo com o Ministério Público, as secretarias estaduais de
Gestão Estratégica e Administração (Segad) e de Educação, Cultura e Desporto (SECD) mantêm 16 docentes, sem a
licenciatura em Educação Física, ministrando aulas da disciplina. A ação foi protocolada na 8ª Vara Cível, no final de junho, e
aguarda julgamento.

“A pessoa que não tem formação, e consequentemente não tem conhecimento na área de saúde, psicológica e na parte
técnica, coloca em risco a vida das pessoas que praticam atividade física regular”, comentou o conselheiro Moacir Augusto
de Souza (CREF 000001G/RR).

Fonte: Folha de Boa Vista

CREF14/GOTO apoia curso de dermatoglifia em Goiás

No final de junho, o CREF14/GOTO apoiou a Requisito Tecnologia, cedendo o
Auditório Conselheiro Alysson Francinni Felix da Silva para que a empresa
oferecesse um curso de dermatoglifia aos profissionais de Educação Física de
Goiás. O método realiza a avaliação genética de uma pessoa através da análise
de suas impressões digitais, descobrindo suas qualidades físicas básicas, como
força, resistência e velocidade  tanto as qualidades que foram potencializadas
por genótipos obtidos pelos pais, como as que não foram potencializadas.

"Através dessa avaliação, você pode prescrever exercícios e treinamentos para
poder fazer o equilíbrio dessas qualidades físicas e, através disso, ter mais
longevidade, praticar esportes tendo menos lesões e por um longo tempo",
explica José Fernandes Filho (CREF 000066G/RJ), especialista em dermatoglifia
que ministrou o curso.

E, já em 1º de setembro, haverá uma aplicação prática ao que foi ensinado: O Colégio Ateneu Dom Bosco, de Goiânia,
aplicará o teste dermatoglífico em cerca de mil pessoas, durante o projeto Dia D, que faz parte das comemorações do Dia do
Profissional de Educação Física. O evento também contará com a participação do CREF14/GOTO e da Requisito Tecnologia.

Valorização da Educação Física nas séries iniciais em Rio Branco (AC)

A prefeitura de Rio Branco sancionou, em 9 de julho, a Lei 1.919/2012, que torna obrigatória a formação de Licenciatura em
Educação Física para poder lecionar a disciplina na educação infantil e no ensino fundamental do município.

A partir da data de publicação da lei, a prefeitura de Rio Branco terá 90 dias para regulamentála e garantir que apenas
licenciados em Educação Física estejam à frente da disciplina nas escolas municipais.

É mais uma vitória na defesa por uma Educação Física de qualidade para as crianças brasileiras!

Sistema CONFEF/CREFs lança campanha contra obesidade infantil

Estampada nas páginas da revista “Veja”, a propaganda do Sistema CONFEF/CREFs faz o alerta: “Com obesidade infantil não
dá para brincar”. A campanha contra a obesidade infantil faz parte das ações do Sistema para 2012, ano em que os
Conselhos Federal e Regionais discutem os riscos da obesidade para a população brasileira.

O texto da campanha reforça a importância do Profissional de Educação Física para reverter esse quadro: “Pais de crianças
e adolescentes devem estar atentos. A obesidade, além de trazer grandes riscos para a saúde, leva o jovem a se sentir
excluído, provocando quadros de depressão. A valorização das atividades físicas e esportivas orientadas por Profissional de
Educação Física é uma questão de saúde e responsabilidade social”.

Participe você também desse importante movimento, afixando o cartaz da campanha em seu local de trabalho. O cartaz
está disponível para download neste link.

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=794 3/3
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Nº 95  Julho 2012

CREF13/BASE notifica 17 academias em Vitória da Conquista (BA)

Dezessete academias de ginástica foram notificadas durante a Operação Cafeína, deflagrada
pelo CREF13/BASE em Vitória da Conquista (BA), no período de 23 a 25 de julho. Os
estabelecimentos não possuem registro junto ao Conselho Regional e terão 30 dias para
regularizar a situação.

O Conselho, junto com a Polícia Militar, o Procon e a Vigilância Sanitária, visitou 40 academias
em Vitória da Conquista, o que representa a totalidade deste tipo de estabelecimento no
município. Além da ausência de registro junto ao CREF e da falta de um Profissional de Educação
Física qualificado para supervisionar as atividades, duas academias foram interditadas e
lacradas por apresentarem falta de segurança e higiene nas instalações e equipamentos. Três
pessoas foram detidas por exercício ilegal da profissão.

Fonte: CREF13/BASE

MP e CREF10/PBRN estabelecem TAC com academias em Mamanguape (PB)

Numa audiência pública realizada em 12 de julho, o CREF10/PBRN e o Ministério Público apresentaram um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) a proprietários de academias de ginástica de Mamanguape (PB) que tiveram irregularidades
apuradas durante ação de fiscalização e orientação do Conselho Regional. O TAC estipulou o prazo de 60 dias para que
todos os proprietários dessas empresas regularizem suas pendências e passem a trabalhar de acordo com a legislação,
principalmente em concordância com as Leis 9696/98 (que regulamenta o exercício profissional em Educação Física) e
6839/80 (que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional).

Logo após a ação de fiscalização e orientação, os estabelecimentos tiveram um prazo para se regularizarem, mas a
audiência pública para a assinatura do TAC foi realizada porque as empresas não honraram esse compromisso. O TAC tem o
objetivo de garantir a segurança dos frequentadores de academias e prevê, entre outras obrigações, multa de R$ 100 por
dia de descumprimento.

Fonte: CREF10/PBRN

CREF2/RS cria Grupo de Trabalho sobre lutas

O CREF2/RS se reuniu, em 10 de julho, com representantes das Federações estaduais de Judô, Karatê, 
Capoeira, Muay Tai e JiuJitsu. O encontro fortaleceu os laços com as instituições esportivas da 
categoria e procurou conscientizar quanto ao diferencial em conhecimentos sobre o corpo e o 
desenvolvimento humano que o curso de Educação Física proporciona.

Entre as ações acertadas, ficou definido que haverá reuniões com cada federação, liga e confederação 
para debater suas demandas e especificidades. O CREF2/RS também montará um Grupo de Trabalho de 
Lutas, coordenado pelo Conselheiro Alexandre Nunes, com o intuito de discutir, criar e aprimorar os 
procedimentos e ações para cada área de atuação do Profissional de Lutas, bem como ampliar a 
participação da categoria na elaboração das políticas do Conselho.

Levantamento – O CREF2/RS também está conduzindo um levantamento dos profissionais de Educação Física registrados que 
atuam na área de lutas, a fim de montar um sistema que a sociedade poderá consultar, para saber quem são e qual é a 
formação destes profissionais. O formulário está disponível para preenchimento em www.crefrs.org.br/pesquisa.
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Entre as ações acertadas, ficou definido que haverá reuniões com cada federação, liga e
confederação para debater suas demandas e especificidades. O CREF2/RS também montará
um Grupo de Trabalho de Lutas, coordenado pelo Conselheiro Alexandre Nunes, com o
intuito de discutir, criar e aprimorar os procedimentos e ações para cada área de atuação
do Profissional de Lutas, bem como ampliar a participação da categoria na elaboração das
políticas do Conselho.

Levantamento – O CREF2/RS também está conduzindo um levantamento dos profissionais
de Educação Física registrados que atuam na área de lutas, a fim de montar um sistema
que a sociedade poderá consultar, para saber quem são e qual é a formação destes
profissionais. O formulário está disponível para preenchimento em
www.crefrs.org.br/pesquisa.

Fonte: CREF2/RS

COB lança Academia Brasileira de Treinadores

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) lançou, em 11 de julho, a Academia Brasileira de Treinadores (ABT), com o objetivo de
melhorar o sistema de preparação esportiva e preencher a carência na formação do técnico de alto rendimento no Brasil.

O curso vai ser desenvolvido através de oito módulos presenciais, outros três à distância e mais um módulo de estágio,
voltados para áreas de Esporte de Formação e Esporte de Rendimento. Depois de 23 meses de aulas, os técnicos serão
certificados através de um brevê. As primeiras modalidades atendidas pelo curso serão atletismo, ginástica artística e
natação. Os interessados em ingressar nos cursos da ABT devem ser profissionais de Educação Física, devidamente
registrado no respectivo Conselho Regional de Educação Física e também na Confederação Brasileira da respectiva
modalidade.

O edital para a primeira seleção da Academia Brasileira de Treinadores está disponível neste link. As inscrições, abertas até
24 de agosto, podem ser feitas aqui.

Fonte: Globo Esporte

CLIPPING
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Nº 96  Agosto 2012

CONFEF defende mudança no Quadro de Medalhas

O presidente do Conselho Federal de Educação Física, Jorge Steinhilber (CREF
000002G/RJ), afirmou que o critério de classificação final dos países nos Jogos
Olímpicos precisa ser mudado, porque é uma convenção da imprensa internacional
que valoriza os esportes individuais. A afirmação foi feita durante audiência pública
realizada pela Comissão de Turismo e Desporto da Câmara de Deputados, realizada
em 8 de agosto.

Na opinião de Steinhilber, o atual modelo é injusto, porque não leva em conta o
número de medalhas obtidas por atletas dos esportes coletivos, como o futebol, o
voleibol e o basquetebol, que têm maior tradição no Brasil. Ele afirmou que a
classificação de um país como potência olímpica foi uma convenção inventada pela

mídia internacional e copiada pela imprensa do Brasil. Essa convenção leva em conta o número de medalhas de ouro, ou a
soma de todas as medalhas conquistadas  ouro, prata e bronze. De acordo com Steinhilber, nem o Comitê Olímpico
Internacional, nem o Comitê Olímpico Brasileiro estabelece esse tipo de regra para classificação. O Comitê Internacional
apenas elabora um quadro de honra dos medalhistas, não do país.

O presidente do CONFEF sugere um tipo de ranqueamento diferente. "O ranqueamento de países é importante, mas para
que fosse um pouco mais justo e democrático, ele deveria fazer o somatório das medalhas de ouro, prata e bronze, e, mais
ainda, não ser injusto com os esportes coletivos. Por que, no esporte coletivo, a mídia considera apenas uma medalha para
o ranqueamento? Quando, na verdade, você tem, por exemplo, no voleibol, 12 atletas que recebem as medalhas. Se 12
atletas recebem medalha e a Carta Olímpica estabelece que o que vale é o atleta, eu entendo perfeitamente que devem ser
consideradas as medalhas recebidas por cada atleta".

O deputado João Arruda, um dos autores do requerimento da audiência, publicou um artigo sobre o assunto. Confira neste
link.

Fonte: Agência Câmara
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Professor deve ter registro no CREF para ser empossado no RN

A Justiça Federal determinou que a posse dos professores de Educação Física aprovados em concurso público para o
Magistério do Rio Grande do Norte seja condicionado à exigência de registro profissional no CREF10/PBRN.

O Conselho Regional impetrou Mandado de Segurança ao perceber que o edital do certame foi omisso ao deixar de prever,
como requisito para a investidura do cargo, o registro no respectivo conselho de classe, nos termos dos artigos 1º e 3º da
Lei 9696/98.

O juiz federal da 5ª Vara, dr. Ivan Lira de Carvalho, deu razão ao CREF10/PBRN: “Analisando o caso, entendo que, de fato,
o edital impugnado incorreu em omissão ao deixar de estipular a obrigatoriedade de inscrição no CREF dos professores de
Educação Física aprovados no certame, como condição para a posse nos cargos públicos em debate. Posto isso, concedo a
ordem para determinar que a posse dos cargos de Professor de Educação Física do Estado do Rio Grande do Norte,
previstos no Edital 01/2011, publicado no Diário Oficial de Estado de 15/10/2011, seja condicionada a inscrição no Conselho
Regional de Educação Física”, escreveu em sua decisão.

Fonte: CREF10/PBRN
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Professor deve ter registro no CREF para ser empossado no RN

A Justiça Federal determinou que a posse dos professores de Educação Física aprovados em concurso público para o
Magistério do Rio Grande do Norte seja condicionado à exigência de registro profissional no CREF10/PBRN.

O Conselho Regional impetrou Mandado de Segurança ao perceber que o edital do certame foi omisso ao deixar de prever,
como requisito para a investidura do cargo, o registro no respectivo conselho de classe, nos termos dos artigos 1º e 3º da
Lei 9696/98.

O juiz federal da 5ª Vara, dr. Ivan Lira de Carvalho, deu razão ao CREF10/PBRN: “Analisando o caso, entendo que, de fato,
o edital impugnado incorreu em omissão ao deixar de estipular a obrigatoriedade de inscrição no CREF dos professores de
Educação Física aprovados no certame, como condição para a posse nos cargos públicos em debate. Posto isso, concedo a
ordem para determinar que a posse dos cargos de Professor de Educação Física do Estado do Rio Grande do Norte,
previstos no Edital 01/2011, publicado no Diário Oficial de Estado de 15/10/2011, seja condicionada a inscrição no Conselho
Regional de Educação Física”, escreveu em sua decisão.

Fonte: CREF10/PBRN
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CREF11/MSMT faz balanço de fiscalização em Mato Grosso

O CREF11/MSMT apresentou dados sobre suas ações de fiscalização em
Mato Grosso. Este ano, foram visitados 30 estabelecimentos do interior do
estado e 40 da capital. Somente no ano passado, o Conselho notificou mais
de 200 academias em Mato Grosso por apresentarem algum tipo de
irregularidade. Apenas em Cuiabá foram lavrados 50 autos de infração por
exercício ilegal da profissão. "Essas pessoas que se dizem profissionais são
notificados e, se continuarem exercendo a função, são conduzidos à
delegacia, podendo pegar de um a seis anos de prisão", afirmou o fiscal do
Conselho, Júlio César de Souza Garcia (CREF 002036G/MT). 

Durante a fiscalização, são verificadas a documentação das academias,
condições dos equipamentos de ginástica, além do registro profissional dos
instrutores. "O principal fiscal é a sociedade. Ao procurar uma academia, as
pessoas devem verificar se ela tem os equipamentos adequados e se os instrutores têm a carteira do Conselho de Educação
Física. Se a academia não tiver, podem ser feitas denúncias e procurar o Conselho", orienta o fiscal da entidade.

Fonte: G1
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CREF11/MSMT faz balanço de fiscalização em Mato Grosso

O CREF11/MSMT apresentou dados sobre suas ações de fiscalização em
Mato Grosso. Este ano, foram visitados 30 estabelecimentos do interior do
estado e 40 da capital. Somente no ano passado, o Conselho notificou mais
de 200 academias em Mato Grosso por apresentarem algum tipo de
irregularidade. Apenas em Cuiabá foram lavrados 50 autos de infração por
exercício ilegal da profissão. "Essas pessoas que se dizem profissionais são
notificados e, se continuarem exercendo a função, são conduzidos à
delegacia, podendo pegar de um a seis anos de prisão", afirmou o fiscal do
Conselho, Júlio César de Souza Garcia (CREF 002036G/MT). 

Durante a fiscalização, são verificadas a documentação das academias,
condições dos equipamentos de ginástica, além do registro profissional dos
instrutores. "O principal fiscal é a sociedade. Ao procurar uma academia, as
pessoas devem verificar se ela tem os equipamentos adequados e se os instrutores têm a carteira do Conselho de Educação
Física. Se a academia não tiver, podem ser feitas denúncias e procurar o Conselho", orienta o fiscal da entidade.

Fonte: G1
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CREF5/CEMAPI intensifica fiscalização no Ceará

O ano de 2012 tem sido de fiscalização intensa em todo o Estado do Ceará. Desde o início do ano, cerca de 450
estabelecimentos já foram visitados pelos agentes de orientação e fiscalização do CREF5/CEMAPI, na Grande Fortaleza e
em 25 municípios da Região do Cariri e da Zona Norte, todos no Ceará.

Cerca de 60% das academias, associações e clubes apresentaram algum tipo de irregularidade. Os problemas detectados
variaram desde infrações no registro de pessoa jurídica no Conselho, ausência de profissional registrado no momento da
fiscalização, estagiário em situação irregular ou, ainda, credenciamento fora do prazo de validade.

Em 2011, nos 1.676 estabelecimentos vistoriados, 251 pessoas físicas e 301 pessoas jurídicas receberam auto de infração.
Em 2010, das 1.268 unidades visitadas, 191 pessoas físicas e 234 pessoas jurídicas receberam o auto de infração.

Mais fiscalizações  O trabalho de fiscalização será ainda mais efetivo nos municípios do Maranhão, do Piauí e do Ceará, até
o fim de 2012. A partir de concurso realizado recentemente, o CREF5/CEMAPI contratou mais três agentes, um para cada
estado. Além disso, o Conselho iniciou processo de licitação para a compra de três veículos.

Fonte: CREF5/CEMAPI
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Nº 98  Setembro 2012

Escolas estaduais de SP devem ter profissionais registrados

Em ação civil pública movida contra o Governo do Estado de São Paulo, o CREF4/SP garantiu o direito de crianças e jovens
das escolas estaduais de ser atendidas por profissionais habilitados. A 9ª Vara Federal da Capital julgou procedente o pedido
do Conselho Regional de que o governo do estado passe a exigir o registro profissional dos professores de Educação Física
da rede estadual de ensino, além de franquear o acesso dos agentes de fiscalização e orientação do CREF4/SP às escolas
estaduais.

“Enquanto o Estado de São Paulo sustenta que a atividade de magistério se submete exclusivamente à Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei 9.394/96), o Conselho autor sustenta a abrangência de tal atividade no rol das atividades a serem
exercidas exclusivamente pelos profissionais regularmente inscritos nos respectivos Conselhos Regionais de Educação Física.
Para o esclarecimento desta questão, basta a simples leitura do artigo 3º da Lei 9696/98, que estabelece as competências
do Profissional de Educação Física, abrangendo inequivocamente a atividade de magistério”, relata o juiz, em sua decisão.

Confira a matéria na íntegra clicando aqui.

Caminhada alerta sobre legados do Ciclo Olímpico Brasileiro

Na manhã de 22 de agosto, o CONFEF se uniu à Frente Parlamentar da Atividade Física Para o Desenvolvimento Humano
para participar da 1ª Corrida/Caminhada – Ciclo Olímpico Brasileiro com Legados Socioeducacionais. O evento reuniu grande
número de pessoas, que deram a volta no Congresso Nacional, num percurso de quatro quilômetros, para marcar o início do
Ciclo Olímpico Brasileiro defendendo o enfoque nos legados socioeducacionais que a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e
Paralímpicos podem trazer à população brasileira.
Participaram da caminhada autoridades do legislativo e do executivo, estudantes do ensino fundamental e médio, pessoas
com deficiência, estudantes e profissionais de Educação Física, professores, secretários parlamentares, idosos e atletas.

Confira o vídeo da Caminhada, com depoimentos dos participantes.

CREF2/RS inaugura unidade em Caxias do Sul

O CREF2/RS inaugurou, em agosto, seu primeiro posto avançado, na cidade de Caxias do Sul. Segundo o presidente do
Conselho, Eduardo Merino (CREF 004493G/RS), a Serra Gaúcha foi a primeira contemplada pela sua alta densidade de
profissionais e pessoas jurídicas. “A região também é a segunda maior concentração de denúncias do Estado, comprovando
a conscientização e a mobilização da sociedade”, explicou. Futuramente, o CREF2/RS pretende instalar postos avançados em
Santa Maria, Pelotas e no Litoral Norte.

O posto de Caxias do Sul contará com dois funcionários, aos quais se
somará um agente de orientação e fiscalização para atender a região. Os
profissionais vão poder contar com serviços de registros, atualização
cadastral, entrega de cédulas, coleta de digitais, entre outros. A unidade
também oferece espaço para reuniões e cursos de qualificação.

O CREF Serra fica localizado na Rua Antônio Ribeiro Mendes, nº 1849,
bairro Pio X, em Caxias do Sul. O horário de funcionamento do posto é de
segunda a quintafeira, das 9h às 18h, e nas sextasfeiras, das 12h às
18h. Os telefones para contato são (54) 92132879 e (54) 92139418.

Fonte: CREF2/RS
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O posto de Caxias do Sul contará com dois funcionários, aos quais se
somará um agente de orientação e fiscalização para atender a região. Os
profissionais vão poder contar com serviços de registros, atualização
cadastral, entrega de cédulas, coleta de digitais, entre outros. A unidade
também oferece espaço para reuniões e cursos de qualificação.

O CREF Serra fica localizado na Rua Antônio Ribeiro Mendes, nº 1849,
bairro Pio X, em Caxias do Sul. O horário de funcionamento do posto é de
segunda a quintafeira, das 9h às 18h, e nas sextasfeiras, das 12h às
18h. Os telefones para contato são (54) 92132879 e (54) 92139418.

Fonte: CREF2/RS

201 academias autuadas em Manaus

O CREF8/ AMACAPPARORR fez um balanço da atuação de fiscalização do primeiro semestre e apurou que, até agosto,
havia recebido 214 denúncias sobre academias irregulares e falsos profissionais. Deste total, 201 estabelecimentos foram
autuados e 50 instrutores não habilitados foram encontrados.

Uma das denúncias foi encaminhada pela recepcionista Michele Bezerra, que alegou que um profissional da academia que
frequentava a assediava moralmente por não conseguir fazer as séries de musculação completas. “Ele me dizia que eu ia
morrer gorda porque não tinha força de vontade, era uma fracassada. Até me esforcei, mas tive problemas na coluna e no
joelho”, relatou.

Fonte: D24am

Falso profissional flagrado em Sorriso (MT)

O CREF11/MSMT flagrou, em agosto, um caso de exercício ilegal da profissão no
município de Sorriso, interior de Mato Grosso. O Conselho realizou fiscalização
em uma academia na cidade atendendo a denúncia. Ao chegar no local, os
fiscais encontraram um homem não habilitado e sem o curso superior de
educação física orientando os alunos. Na camisa do falso profissional, ainda
havia uma identificação de personal trainer.

Ao ser questionada pela fiscalização, a pessoa explicou que estava sem a
carteira de identificação profissional naquele momento, mas informou o número
de registro. Após checagem, os dados apontaram que o documento seria de uma
profissional do estado de Goiás.  O homem foi levado pela Polícia Civil para a
delegacia, onde foi feito um boletim de ocorrência.

Fonte: CREF11/MSMT

Comunidade debate Educação Física e Saúde no CEV

Criada este ano, a Associação Brasileira de Ensino da Educação Física para a Saúde agora tem
um ponto de encontro no Centro Esportivo Virtual (CEV). O espaço é dedicado à discussão sobre
saberes e práticas da Educação Física na área da saúde, tais como os princípios, diretrizes e
ações do Sistema Único de Saúde, a formação multiprofissional em saúde e a Saúde Coletiva,
entre outros tópicos.

A comunidade da ABENEFS no CEV é www.cev.org.br/comunidade/abenefs. A Associação
também possui um site na internet: www.abenefs.com.

Agradecimento

O CONFEF agradece à Cortez Editora pelo envio dos quatro volumes da coleção Educação Física Escolar para integrar o
acervo da Biblioteca do Conselho Federal. Novas publicações sobre a nossa profissão, como estas, servem de suporte para o
aperfeiçoamento constante da Educação Física brasileira.
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CONFEF divulga resultado de eleições para Conselheiros Federais

O CONFEF divulgou o resultado das eleições para os cargos de Conselheiro Federal, realizada em 12 de setembro. A chapa
"Unidade" foi eleita para um mandato de quatro anos.

Os Conselheiros Federais e seus suplentes foram eleitos por um Colégio Eleitoral integrado por Conselheiros Regionais
efetivos e Delegados Regionais eleitores de cada CREF. O número de delegados é proporcional à quantidade de profissionais
registrados na jurisdição do Conselho Regional.

Em sua primeira reunião plenária, os novos Conselheiros irão eleger a diretoria do CONFEF, composta por presidente, dois
vicepresidentes, dois tesoureiros e dois secretários.

Confira o nome dos conselheiros federais eleitos neste link.

CREF9/PR divulga números de fiscalização do segundo trimestre

O CREF9/PR divulgou dados referentes às ações de fiscalização e orientação que 
realizou no Paraná no segundo trimestre de 2012. Em operações de força tarefa, foram 
visitados estabelecimentos de 30 municípios, resultando na interdição temporária e/ou 
definitiva de mais de 50 academias, clubes, praças esportivas e escolas esportivas.

As fiscalizações também deram origem a mais de 100 notificações por exercício ilegal da profissão, 
em que os agentes encontraram leigos e acadêmicos atuando como se fossem profissionais de 
Educação Física. Em um dos casos, uma pessoa que não era formada em Educação Física e nem tinha 
registro apresentou o registro de um profissional. Outra ocorrência encontrada foi a ausência 
de profissional habilitado para a dinamização das atividades.

Alguns dos locais não apresentavam condições mínimas de conservação,
oferecendo ainda mais riscos aos seus frequentadores. Também foram apreendidos suplementos sem registro na Anvisa e
esteroides anabolizantes.

Fonte: CREF9/PR

Audiência sobre presença de Profissional de Educação Física nas séries iniciais no RS 

O CREF2/RS participou, em 24 de setembro, de audiência pública promovida pela Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A audiência teve como 
objetivo debater a obrigatoriedade da presença de Profissional de Educação Física nas séries iniciais da educação básica 
do Estado, nas turmas de 1º a 4º ano do ensino fundamental.

O deputado Carlos Gomes, requerente e coordenador do encontro, salientou que será realizado um estudo para 
identificar se existe em alguma unidade da federação uma legislação específica que contemple a presença do 
Profissional de Educação Física nas séries iniciais do ensino básico. Gomes disse ainda que encaminhará ao governo 
estadual uma solicitação para que Profissionais de Educação Física sejam requisitados para trabalhar nas séries 
iniciais das escolas públicas estaduais do Rio Grande do Sul.

O presidente do CREF2/RS, Eduardo Merino (CREF 004493G/RS), destacou que a presença de um Profissional de Educação 
Física nas séries iniciais da rede estadual de ensino beneficiaria aproximadamente 300 mil alunos. "A Educação Física na 
escola é um direito garantido pela Constituição", argumenta. Entre os inúmeros benefícios da Educação Física nas séries 
iniciais, Merino apontou aqueles que ajudam no desenvolvimento do raciocínio, da saúde e cidadania dos alunos.

Fonte: Agência de Notícias ALRS



Boletim Eletrônico Conselho Federal de Educação Física

184

21/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=831 2/3

O CREF2/RS participou, em 24 de setembro, de audiência pública promovida pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A
audiência teve como objetivo debater a obrigatoriedade da presença de
Profissional de Educação Física nas séries iniciais da educação básica do Estado,
nas turmas de 1º a 4º ano do ensino fundamental.

O deputado Carlos Gomes, requerente e coordenador do encontro, salientou
que será realizado um estudo para identificar se existe em alguma unidade da
federação uma legislação específica que contemple a presença do Profissional
de Educação Física nas séries iniciais do ensino básico. Gomes disse ainda que
encaminhará ao governo estadual uma solicitação para que Profissionais de
Educação Física sejam requisitados para trabalhar nas séries iniciais das escolas
públicas estaduais do Rio Grande do Sul.

O presidente do CREF2/RS, Eduardo Merino (CREF 004493G/RS), destacou que a presença de um Profissional de Educação
Física nas séries iniciais da rede estadual de ensino beneficiaria aproximadamente 300 mil alunos. "A Educação Física na
escola é um direito garantido pela Constituição", argumenta. Entre os inúmeros benefícios da Educação Física nas séries
iniciais, Merino apontou aqueles que ajudam no desenvolvimento do raciocínio, da saúde e cidadania dos alunos.

Fonte: Agência de Notícias ALRS

Curso técnico em esporte de SP ficará restrito a organização esportiva

No início de abril, o Sistema CONFEF/CREFs tomou conhecimento que o Governo do Estado de São Paulo estava abrindo uma
formação técnica em Esportes, por meio do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, com o objetivo de formar
técnicos para atuar na área do Profissional de Educação Física.

Desde então, o CREF4/SP e o CONFEF participaram de reuniões para discutir a questão com a diretora superintendente do
Centro Paula Souza, Laura Laganá e com o secretário de Esportes do Estado de São Paulo, José Benedito Pereira Fernandes.
Em agosto, a diretora da instituição apresentou uma proposta de mudança do curso para técnico em organização esportiva,
sem ter como objetivo a prescrição e a orientação de atividades físicodesportivas. Segundo os esclarecimentos prestados
pela diretoria, o Centro tem como objetivo formar profissionais para atenderem a demanda proveniente dos megaeventos
que estão por vir ao país, Olimpíadas e Copa do Mundo.

Outras reuniões serão realizadas para a apresentação de nova proposta e discussão sobre a utilização do termo “técnico”,
visto que outras funções dentro da área esportiva recebem essa denominação.

Fonte: CREF4/SP

CLIPPING

Prática de esportes ajuda a aumentar concentração no dia a dia
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Leia mais de nosso clipping aqui.
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Professores do município de São Paulo devem ser registrados

Após receber decisão favorável recentemente em uma ação contra o governo do Estado de São Paulo, outra ação civil
movida pelo CREF4/SP, agora em face do município de São Paulo, teve um final feliz. A 6ª Vara Cível Federal da Capital de
São Paulo sentenciou que o município não poderá contratar professores de Educação Física que não sejam registrados no
Conselho Regional, além de garantir que as escolas municipais liberem a entrada de agentes de orientação e fiscalização do
CREF4/SP em suas dependências.

Em sua decisão, o juiz concluiu que a “questão foi disciplinada pela Lei 9.696/98, dispondo o art. 1º que o exercício das
atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais
regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física. O art. 3º da referida norma registra as atividades
desenvolvidas pelos profissionais de Educação Física, entre as quais evidentemente estão entre aquelas atribuídas no Edital
de Concurso Público do Município de São Paulo”.

Fonte: CREF4/SP

Projeto estabelece carga horária mínima para Educação Física nas escolas brasileiras

Projeto de lei que estabelece carga horária mínima de duas horas
de aulas de Educação Física por semana nos ensinos fundamental e
médio nas escolas públicas e particulares de todo o país está pronto
para inclusão na pauta da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
A matéria receberá decisão terminativa na comissão (ou seja, será
considerada uma decisão final do Senado).

O PLS 249/2012, do senador Eduardo Amorim (PSCSE), altera a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação. Na norma está explícito o
caráter obrigatório da disciplina e os casos em que a prática é
facultativa. A LDB determina ainda que cada escola é responsável
por construir seu projeto pedagógico e definir a carga horária de
cada uma das matérias. “Apesar dos benefícios da Educação Física,
os professores da disciplina sempre tiveram que se preocupar em
demonstrar para os pais, para o corpo docente e até mesmo para os alunos sua finalidade e sua importância para o futuro
da sociedade”, justifica Amorim.

Fonte: Agência Senado
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CREF1/RJES flagra falsa profissional no Rio de Janeiro

O CREF1/RJES flagrou, em 8 de outubro, uma falsa profissional que prestava
serviços de personal trainer numa rede de academias da Ilha do Governador,
Zona Norte do Rio de Janeiro. O Conselho Regional havia recebido sete
denúncias contra a falsa profissional, que não tinha formação superior em
Educação Física, nem registro no Conselho.

“A mulher propagava seus serviços com fotos e imagens nas redes sociais,
exibindo o "sucesso" de seus alunos. Antes da operação, fomos várias vezes
ao estabelecimento, mas a mulher fugia pela porta dos fundos, segundo
testemunhas”, conta Bethânia Soares (CREF 005784G/RJ), supervisora de
Fiscalização do CREF1/RJES.

O flagrante ocorreu com o apoio da Delegacia do Consumidor (Decon), que
constatou o exercício ilegal da profissão. A ocorrência foi registrada na Decon e a falsa profissional assinou um Termo
Circunstanciado se comprometendo a comparecer no Juizado Especial quando for solicitada.

Fonte: CREF1/RJES

Academias fechadas em Itumbiara (GO)

O CREF14/GOTO, com o apoio da Vigilância Sanitária, realizou em outubro
ações de fiscalização e orientação em Itumbiara, no sul de Goiás. Durante as
visitas, duas academias foram interditadas por problemas na estrutura e por
não haver nenhum Profissional de Educação Física trabalhando nesses locais.

Uma delas, situada no centro da cidade, estava funcionando sem o alvará da
Vigilância. Nela foram constatados problemas na estrutura como mofos e
infiltração, além da ausência de um profissional formado. O proprietário, que
já havia sido notificado em outra ação de fiscalização, é dono de outra
academia, que também foi fiscalizada. No local, foram encontradas as mesmas
irregularidades e, por isso, os dois estabelecimentos foram interditados.

As academias só serão reabertas depois de regularizarem a situação junto à
Vigilância Sanitária e ao Conselho Regional de Educação Física.

Fonte: G1

CLIPPING
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Mais da metade dos adultos americanos será obesa em 2030
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Adeus ao Conselheiro Pimentel

O 2º vicepresidente do Conselho Federal de Educação Física, Carlos de Souza Pimentel (CREF
000028G/BA), faleceu em 28 de outubro, em Salvador. Profissional de Educação Física e
advogado, diretor da Escola de Educação Física da Universidade Católica do Salvador, Pimentel foi
um entusiasta da regulamentação profissional. Em 2002, foi o primeiro presidente da Seccional
Bahia, quando o estado fazia parte da área de abrangência do CREF5/CEPIMA.

Pimentel foi um dos principais incentivadores para o registro de profissionais, e o aumento no
número de associados baianos tornou possível a criação, em 2004, do 13º Conselho Regional de
Educação Física, com sede na Bahia e que engloba também o Estado de Sergipe. Como
reconhecimento ao trabalho desenvolvido na criação do CREF13/BASE, Carlos de Souza Pimentel
foi indicado seu primeiro presidente. Além de suas tarefas como conselheiro federal, Pimentel
também ocupava o cargo de vicepresidente do Sindicato de Profissionais de Educação Física da
Bahia (SinpefBA).

O Sistema CONFEF/CREFs lamenta sua partida, relembrando seu papel fundamental na regulamentação da Educação Física e
na construção e evolução de nossa profissão no Brasil. Neste momento difícil, nossos pensamentos vão para seus familiares
e amigos.

Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa exige registro dos técnicos

A Coordenadoria de Arbitragem da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa
emitiu Nota Oficial reforçando a obrigatoriedade de técnicos apresentarem o
comprovante de registro profissional ao árbitro responsável, para poderem
ficar na área de jogo durante as partidas do 43º Campeonato Brasileiro de
Tênis de Mesa. A competição será realizada entre 30 de outubro e 4 de
novembro, no Clube de Campo de Piracicaba (SP), e reunirá mais de mil atletas
olímpicos e paralímpicos de todo o país.

"Seguindo o Estatuto da entidade, conforme descrito no Artigo 4, informamos
que os técnicos que se inscreveram deverão apresentar o CREF para atuar na
competição", explicou o coordenador nacional de arbitragem, Adalberto Ferraz

(CREF 012191P/MG).

Ações como essas mostram que as confederações esportivas são grandes aliadas do Sistema CONFEF/CREFs na garantia de
que a Lei 9696/98 seja cumprida e os atletas brasileiros sejam atendidos por profissionais capacitados e habilitados.

Fonte: CBTM
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CREF2/RS garante exigência de registro para dar aulas

O CREF2/RS garantiu, no último dia 19, uma importante vitória para todos os Profissionais de Educação Física do Estado. O
2º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do RS proferiu acórdão reconhecendo a obrigatoriedade de graduação e registro no
Conselho para atuação no magistério estadual como professor de Educação Física.

O motivo da ação foi um edital publicado em 2011 pela Secretaria Estadual de Educação, que previa a possibilidade de
contratação temporária de professores de Educação Física sem graduação na área, bem como sem Registro junto ao
Conselho Profissional. Com a decisão, além de tornar obrigatória a graduação em Educação Física e o Registro no CREF2/RS
para atuação nas escolas estaduais, as contratações que não obedeceram tais requisitos foram declaradas ineficazes pelo
Judiciário gaúcho.

Fonte: CREF2/RS

Santos (SP) exige Profissional nas academias populares

No município de Santos (SP), desde 4 de outubro é obrigatória a presença de
Profissional de Educação Física para acompanhamento e orientação de pessoas
que utilizem os equipamentos instalados para a prática de exercícios físicos em
praças e parques da cidade. Caberá ao profissional auxiliar o usuário na correta
utilização dos equipamentos.

A obrigatoriedade da presença de Profissional de Educação Física nestes espaços
foi determinada pela Lei Municipal nº 2.862. O CREF4/SP vem debatendo e
procurando orientar a todos os envolvidos com as questões das academias
“populares” ou “ao ar livre”, sobre a importância da presença do Profissional de
Educação Física nesses locais, a fim de evitar prejuízos à saúde da população.

Fonte: CREF4/SP

Agradecimento

O CONFEF agradece à profissional Suzete Coló Rossetto (CREF 063375G/SP) pelo envio do livro
Acupuntura Multidisciplinar para integrar o acervo da Biblioteca do Conselho Federal. Publicações como
esta servem de suporte para o aperfeiçoamento constante da Educação Física brasileira e da sua
integração com as demais profissões da área da saúde. 
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Eleita nova diretoria do CONFEF

Em 9 de novembro, os novos Conselheiros Federais, eleitos no pleito realizado em todo o Sistema CONFEF/CREFs em
setembro deste ano, definiram a nova diretoria do CONFEF para os próximos quatro anos.

Clique aqui e confira a lista completa de conselheiros empossados.

Concurso na Paraíba tem edital retificado

O Governo do Estado da Paraíba retificou o Edital 01/2012 da Secretaria de
Educação, após a justiça conceder uma liminar ao CREF10/PBRN que suspendia a
realização do concurso. O certame, que oferece 60 vagas para Educação Física,
omitia a exigência do registro profissional no Conselho Regional como um dos
requisitos mínimos para investidura no cargo de professor de Educação Física.

Com a retificação do edital, o concurso pode prosseguir normalmente. A correção
pode ser consultada neste link.

Fonte: CREF/PBRN

CREF13/BASE intensifica ação no interior

O CREF13/BASE está intensificando as ações de orientação e fiscalização nas cidades do interior. “Até o final de 2012, o
Departamento de Fiscalização do CREF13BA/SE priorizará fiscalizações no interior, tendo em vista a necessidade de cobrir
todos os municípios do estado da Bahia, compromisso do planejamento estratégico do CREF13BA/SE”, afirma o
coordenador do DEOFIS do Conselho, Jehorvan Melo (CREF 000757G/BA).

Em outubro, o CREF13BA/SE visitou, ao todo, 61 municípios nos estados da Bahia e do Sergipe. Jehorvan ressalta as visitas
realizadas em Feira de Santana (BA). "Em três dias, uma equipe composta por três agentes conseguiu fiscalizar 97
estabelecimentos. Apenas dez não foram visitados porque estavam fechados ou pelo fato de já terem encerrado suas
atividades”, destaca.

Fonte: CREF13/BASE

CREF1/RJES encontra falso profissional em Santa Cruz (RJ)
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O CREF1/RJES flagrou, em 29 de outubro, um homem sem formação superior e registro no Conselho ministrando aulas de
futsal para alunos de uma escola municipal de Santa Cruz (RJ). O falso profissional participava do “Programa Mais Educação”
que foi inserido no “Programa Segundo Tempo”, projetos dos Ministérios da Educação e do Esporte, respectivamente. Ele foi
identificado pela diretora da instituição como monitor e responsável pelas aulas de futsal.

Os agentes de orientação e fiscalização do Conselho orientaram a diretoria e o falso profissional quanto à necessidade de
haver um Profissional de Educação Física devidamente habilitado à frente das atividades físicas, e notificaram o denunciado,
que responderá por exercício ilegal junto ao Ministério Público.

O flagrante foi possível devido às denúncias recebidas pelo Conselho.

Fonte: CREF1/RJES

Confederação promove Curso de Formação de Treinadores em Canoagem Velocidade

Com vistas a estruturar a modalidade para os Jogos Olímpicos de 2016 e 2020, a
Confederação Brasileira de Canoagem está promovendo o 2º Curso de Formação e
Desenvolvimento de Treinadores de Canoagem Velocidade, que será realizado na cidade
de Muzambinho (MG) entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro. As inscrições são
gratuitas, vão até 22 de novembro e podem ser feitas neste link. A Confederação oferece
transporte local e transporte interestadual, de São Paulo para Muzambinho, e também
disponibilizará alojamento gratuito para os alunos do curso.

Mais informações podem ser obtidas no site da Confederação.

CLIPPING

Estudos mostram benefício dos exercícios para portadores de doenças respiratórias
Osteoporose: Atividade física previne a doença
Para se exercitar brincando

Leia mais de nosso clipping aqui.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 103  Dezembro 2012

Profissional conquista Prêmio Jovem Cientista 2012

 

O Profissional de Educação Física Rodrigo Gonçalves Dias (CREF 059988G/SP) foi o grande
vencedor do Prêmio Jovem Cientista 2012, na categoria Graduado. O tema deste ano foi
“Inovação Tecnológica nos Esportes”, e o profissional conquistou o primeiro lugar ao descobrir
uma mutação genética capaz de comprometer o mecanismo de vasodilatação muscular durante a
prática esportiva e, consequentemente, o desempenho do atleta.

 

O estudo de Rodrigo sugere que portadores do gene com o código alterado podem ser mais
suscetíveis a doenças cardíacas e que, em atletas, a mutação pode diminuir a possibilidade de se
destacarem em modalidades esportivas com maior demanda de resistência física. A premiação
será entregue pela Presidenta Dilma Rousseff, em cerimônia a ser realizada no Palácio do
Planalto no início de dezembro.

 

O Sistema CONFEF/CREFs parabeniza o profissional Rodrigo pela sua contribuição ao progresso científico da Educação Física
brasileira. Suas pesquisas acadêmicas foram abordadas na matéria “Genética e atividade física” (Revista EF, edição 45) que
pode ser conferida neste link.

 

Inscrições abertas para eventos CONFEF no Congresso FIEP 2013

 

Já estão abertas as inscrições, gratuitas, para os eventos organizados pelo CONFEF, que irão acontecer paralelamente ao
28º Congresso Internacional FIEP. O evento será realizado de 12 a 16 de janeiro de 2013, em Foz do Iguaçu (PR).

 

 

Os eventos promovidos pelo CONFEF são: XI Fórum de Educação Física do Mercosul, IV Seminário Sobre Valores do Esporte
e Educação Olímpica, III Encontro Internacional de Estudantes de Educação Física, VII Seminário de Ética, II Seminário de
Atividades Físicas na Atenção à Saúde e V Fórum de Educação Física Escolar. As inscrições podem ser feitas neste link, com
limite de inscrição em dois eventos.
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Universidade do Estado do RN inaugura Laboratório de Alfabetização Motora

 

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) inaugurou, em outubro, o Laboratório de Alfabetização Motora
(LAM). O local funcionará como um projeto de extensão da UERN no curso de Educação Física, atendendo crianças na faixa
etária entre dois e seis anos, inclusive as que tenham problemas de coordenação motora, postura, hiperatividade, obesidade
ou necessidades especiais.

 

"Será um serviço para a comunidade fornecido por uma equipe multidisciplinar, onde a criança possa brincar, resgatando
movimentos do cotidiano, com atividades espontâneas e orientadas instigando um espaço facilitador de desenvolvimento,
oportunidades e envolvimento com outras crianças, fatores esses importantes no cotidiano para uma alfabetização motora
da criança”, explicou o chefe do Departamento de Educação Física, Humberto Jefferson de Medeiros (CREF 000367G/RN). O
LAM, que tem o nome genérico de "Academia da Criança", estará aberto para comunidade em dezembro.

 

A consolidação do espaço se deve muito aos esforços de Ruy Jornada Krebs, falecido em 2010. Por isso, o Laboratório
recebeu o seu nome como homenagem ao trabalho desenvolvido.

 

 

Fonte: CREF10/PB‐RN

CREF2/RS debate Ginástica Laboral

 

Em 22 de novembro, o CREF2/RS realizou, na Câmara Municipal de Porto
Alegre, o evento “O Profissional de Educação Física como protagonista da
Ginástica Laboral”. Elaborado pela Comissão Temporária de Ginástica Laboral do
Conselho, o encontro contou com um público de mais de 100 pessoas, entre
profissionais, estudantes e empresários.

 

O público presente ouviu vários casos relatando experiências inovadoras na
área, além de assistir à palestra “Estratégias para o crescimento sustentável da
Ginástica Laboral”, proferida pelo representante do CREF9/PR Rony Tschoeke
(CREF 004979G/PR, na foto). Na ocasião, 31 empresas que mantêm programas
de ginástica laboral há mais de 10 anos foram agraciadas com certificados.

 

Durante o evento, representantes do CREF2/RS, CREF3/SC e CREF9/PR, além da Comissão Temporária de Ginástica Laboral
do CREF2/RS, um parecer conjunto sobre a intervenção do Profissional em Ginástica Laboral, considerando a competência
técnica e legal para sua aplicação. O estudo poderá ser utilizado pelo Sistema CONFEF/CREFs para fins de consulta e como
embasamento técnico para o Projeto de Lei nº 6083/2009, que tramita no Congresso Nacional e institui a obrigatoriedade de
realização de ginástica laboral no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta.

 

Fonte: CREF2/RS
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Projeto de Lei estabelece Semana Olímpica nas escolas públicas

 

A Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados aprovou, em 13 de novembro, o Projeto de Lei nº 4.129/2012,
de autoria do deputado João Arruda, instituindo a Semana Olímpica nas Escolas Públicas, a ser realizada anualmente no dia
23 de junho, Dia Olímpico Internacional. O Projeto agora segue para a Comissão de Educação e Cultura, onde será
apreciado.

 

O PL 4.129/12 pretende estabelecer a Semana Olímpica envolvendo as diversas disciplinas escolares em conjunto com a
Educação Física. Segundo a justificativa do projeto, é reforçada a ideia de que a Semana Olímpica não fica restrita apenas
às competições esportivas. Já o nome escolhido remete ao sentido de competição com amizade e respeito difundidos
mundialmente pelos Jogos Olímpicos.

 

Fonte: CTD

 

CLIPPING

Atividade física melhora funções cognitivas
Estudo aponta papel da escola para evitar obesidade infantil
Sedentarismo já ameaça reduzir expectativa de vida

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer

prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 104  Dezembro 2012

Resultado do II Concurso Literário do CONFEF

Este é o resultado do II Concurso Literário do CONFEF, cujo tema foi " Profissional
de Educação Física na Saúde: inserção e intervenção". Os três primeiros lugares
ganharão R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Os profissionais
premiados são:

1º lugar – Carolina Figuerêdo Torga (CREF 016935G/MG)
2º lugar – Marcos Paulo Huber (CREF 009500G/SC) 
3º lugar – Marcos Paulo de Oliveira Santos (CREF 006592G/DF)

Recebem menções honrosas os trabalhos enviados por Vilma Schuvebel do Rosário
(CREF 017457G/PR , 4º lugar) e Ludmila Rodrigues Machado (CREF 004926G/ES,
5º lugar).

O CONFEF agradece a participação de todos os inscritos e parabeniza os primeiros colocados pelos ótimos artigos
apresentados.

Estado de SP deve exigir registro de todos os professores de Educação Física

Em 26 de novembro, foi publicada nova sentença sobre a obrigatoriedade do registro profissional para professores de
Educação Física do Governo do estado de São Paulo. Uma ação movida pelo CREF4/SP teve decisão favorável em setembro
deste ano, mas a decisão omitia a obrigatoriedade de exigência de registro para professores de Educação Física que já
trabalham para o Estado e, por isso, o Conselho Regional interpôs recurso.

"Diante do exposto, julgo procedente o pedido para determinar que o Estado de São Paulo exija o registro dos professores
de educação física da educação básica no Sistema CONFER/CREFs, como requisito para sua admissão/nomeação, bem como
se abstenha de impedir ou embaraçar a fiscalização do CREF4/SP nas dependências das escolas da rede pública de ensino
estadual. Ainda, o réu deverá exigir o registro no Sistema CONFEF/CREFs de todos os professores de Educação Física da
rede pública de ensino estadual, contratados antes da propositura da demanda, inclusive das contratações anteriores à
publicação da Lei Federal nº 9.696/98", diz a nova sentença.

Produtos apreendidos em fiscalização no Paraná

Em uma das suas visitas de rotina ao sudoeste do Paraná, os agentes de fiscalização e orientação do CREF9/PR encontraram
uma academia em Francisco Beltrão que estava comercializando Jack3d, produto cuja venda no Brasil foi proibida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O dono da academia foi levado pela Polícia Militar à delegacia de Polícia
Civil, onde permaneceu detido até o pagamento de uma fiança. A fiscalização também
apurou que o responsável pela comercialização do Jack3d, apesar de formado em
Educação Física, não era registrado junto ao Conselho Regional, assim como a
academia, que não possui registro de Pessoa Jurídica no CREF9/PR.

O Jack3d contém um vasoconstritor e estimulante do sistema nervoso central, a
metilhexaneamina, que consta entre as substâncias proibidas da Agência Mundial
Antidoping. Este estimulante possui efeito similar à anfetamina e à efedrina, e, por isso,
sua comercialização foi proibida no Brasil. 

Fonte: CREF9/PR
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Civil, onde permaneceu detido até o pagamento de uma fiança. A fiscalização também
apurou que o responsável pela comercialização do Jack3d, apesar de formado em
Educação Física, não era registrado junto ao Conselho Regional, assim como a
academia, que não possui registro de Pessoa Jurídica no CREF9/PR.

O Jack3d contém um vasoconstritor e estimulante do sistema nervoso central, a
metilhexaneamina, que consta entre as substâncias proibidas da Agência Mundial
Antidoping. Este estimulante possui efeito similar à anfetamina e à efedrina, e, por isso,
sua comercialização foi proibida no Brasil. 

Fonte: CREF9/PR

CREF8/AMACAPPARORR inaugura coordenadoria em Roraima

O CREF8/AMACAPPARORR abriu uma Coordenadoria em Roraima, que está atendendo a profissionais e sociedade na
Rua Coronel Mota, 1229, Centro (subesquina com a Avenida Capitão Júlio Bezerra, próximo ao posto Triângulos). O
atendimento é realizado de segunda a sextafeira, das 9h às 18h.

As atividades da Coordenadoria incluem o registro de profissionais e pessoas jurídicas, atualização cadastral e recebimento
de denúncias de exercício ilegal da profissão. Os fiscais do Conselho Regional em Roraima são os conselheiros Moacir
Augusto (CREF 000001G/RR) e Edson Leite (CREF 000543G/RR).

Fonte: CREF8/AMACAPPARORR

CREF11/MSMT promove Campanha de Natal

Durante a última semana, o CREF11/MSMT realizou a Campanha "Natal Esportivo", em que foram arrecadados diversos
brinquedos que estimulam a prática esportiva e coordenação motora, além de equipamentos esportivos. 

Toda a arrecadação foi entregue, em 4 de dezembro, para a Associação Regional de Desenvolvimento Intelectual do Estado
de Mato Grosso do Sul (ARDEMMS), que atende 52 crianças com deficiência intelectual e dificuldade de aprendizado. O
esporte é utilizado como ferramenta para o desenvolvimento de áreas cognitivas. De acordo com o vicepresidente da
entidade, Luiz dos Santos, no local as crianças são incentivadas a praticar esporte. "Mas existe muita carência em materiais
para serem utilizados nessas aulas, por isso a doação será muito importante", completa. 

"Pela primeira vez o Conselho fez a Campanha Natal Esportivo. A ideia é estimular as crianças com brincadeiras lúdicas e
prazerosas, que elas se movimentem, pulem, saltem, e que não fiquem limitadas a computador e televisão. Nós precisamos
de uma geração mais ativa, fora do sedentarismo. Agradecemos a todos que oportunizaram a alegria para as crianças dessa
Associação", ressalta o presidente do CREF11/MSMT, Domingos Sávio da Costa (CREF 000020G/MS). 

Fonte: CREF11/MSMT

CLIPPING

Exercícios físicos aumentam a expectativa de vida
Oito fatores que definem a escolha de uma boa academia
Estudo aponta musculação como exercício mais indicado para diabéticos
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Nº 105  Janeiro 2013

CONFEF alerta para formação de instrutores em artes marciais

O portal UOL publicou, em 16 de janeiro, uma reportagem que relata o crescimento na
procura por artes marciais nas academias, motivado pela popularização do UFC,
campeonato mundial de artes marciais mistas (MMA, em inglês). Segundo dados da Acad
Brasil (Associação Brasileira de Academias), em 2011, das 7.813 academias paulistas em
funcionamento, 55,6% ofereciam aulas de lutas. No Rio de Janeiro, o percentual chegou a
57,4% das 2.437 academias em atividade.

O presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber (CREF 000002G/RJ), foi consultado a respeito
das exigências que os donos de academias devem cumprir para oferecer essa
modalidade em seus estabelecimentos. Steinhilber frisou que o instrutor de luta deve possuir registro no Conselho Regional
de Educação Física do estado onde atua. Caso não possua o registro, o instrutor e o estabelecimento poderão ser punidos
por exercício ilegal da profissão. O dono da academia, por outro lado, não precisa ter o registro, desde que não interfira nas
aulas. "A exigência não é uma questão e reserva de mercado, é uma situação de defesa da sociedade e do direito de ser
atendida com qualidade e com segurança", declara.

Fonte: UOL

CREF7/DF participará do 1º Congresso Internacional sobre Saúde da Pessoa com
Deficiência

O CRES7/DF confirmou participação no 1º Congresso Internacional sobre Saúde da
Pessoa com Deficiência que acontecerá em Brasília entre os dias 16 e 19 de maio. O
Conselho promoverá cinco eventos: cursos, trabalhos científicos, relatos de
experiência, oficinas e conferência sob o tema "Atendimento às Pessoas com
Deficiência e Grupos Especiais na Educação Física".

O Congresso, coordenado pelo Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal
(CRO/DF), proporcionará a transdisciplinaridade entre os profissionais de saúde com o objetivo de aprimorar o tratamento e
atendimento das pessoas com deficiência. Várias entidades estão envolvidas.

A programação contará com a realização de atividades simultâneas entre todas as formações de saúde, intercaladas com
eventos realizados por cada uma das entidades convidadas. Todas as atividades buscam discutir e propor alternativas de
intervenções que englobem duas ou mais formações na área da saúde, visando a oferecer melhores condições e resultados
efetivos no bem estar da pessoa com deficiência. Mais informações estão disponíveis neste link: www.cispod.com.br

CREF1/RJES flagra duas falsas profissionais em Nova Iguaçu



Boletim Eletrônico Conselho Federal de Educação Física

200

21/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=882 1/2

Terçafeira, 21 de março de 2017 Fale conosco

Nº 105  Janeiro 2013

CONFEF alerta para formação de instrutores em artes marciais

O portal UOL publicou, em 16 de janeiro, uma reportagem que relata o crescimento na
procura por artes marciais nas academias, motivado pela popularização do UFC,
campeonato mundial de artes marciais mistas (MMA, em inglês). Segundo dados da Acad
Brasil (Associação Brasileira de Academias), em 2011, das 7.813 academias paulistas em
funcionamento, 55,6% ofereciam aulas de lutas. No Rio de Janeiro, o percentual chegou a
57,4% das 2.437 academias em atividade.

O presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber (CREF 000002G/RJ), foi consultado a respeito
das exigências que os donos de academias devem cumprir para oferecer essa
modalidade em seus estabelecimentos. Steinhilber frisou que o instrutor de luta deve possuir registro no Conselho Regional
de Educação Física do estado onde atua. Caso não possua o registro, o instrutor e o estabelecimento poderão ser punidos
por exercício ilegal da profissão. O dono da academia, por outro lado, não precisa ter o registro, desde que não interfira nas
aulas. "A exigência não é uma questão e reserva de mercado, é uma situação de defesa da sociedade e do direito de ser
atendida com qualidade e com segurança", declara.

Fonte: UOL

CREF7/DF participará do 1º Congresso Internacional sobre Saúde da Pessoa com
Deficiência

O CRES7/DF confirmou participação no 1º Congresso Internacional sobre Saúde da
Pessoa com Deficiência que acontecerá em Brasília entre os dias 16 e 19 de maio. O
Conselho promoverá cinco eventos: cursos, trabalhos científicos, relatos de
experiência, oficinas e conferência sob o tema "Atendimento às Pessoas com
Deficiência e Grupos Especiais na Educação Física".

O Congresso, coordenado pelo Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal
(CRO/DF), proporcionará a transdisciplinaridade entre os profissionais de saúde com o objetivo de aprimorar o tratamento e
atendimento das pessoas com deficiência. Várias entidades estão envolvidas.

A programação contará com a realização de atividades simultâneas entre todas as formações de saúde, intercaladas com
eventos realizados por cada uma das entidades convidadas. Todas as atividades buscam discutir e propor alternativas de
intervenções que englobem duas ou mais formações na área da saúde, visando a oferecer melhores condições e resultados
efetivos no bem estar da pessoa com deficiência. Mais informações estão disponíveis neste link: www.cispod.com.br

CREF1/RJES flagra duas falsas profissionais em Nova Iguaçu21/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=882 2/2

No início de janeiro, agentes de fiscalização e orientação do CREF1/RJES flagraram duas falsas profissionais de Educação
Física ministrando aulas de musculação em uma academia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As duas não tinham
graduação em Educação Física, nem registro profissional.

A ação de fiscalização, motivada por denúncia anônima ao Conselho Regional, ainda apurou que o estabelecimento não
possui registro de Pessoa Jurídica. As falsas profissionais foram notificadas por exercício ilegal da profissão, e a academia,
pela ausência de registro de PJ junto ao Conselho Regional. As mulheres serão chamadas para prestar esclarecimentos
junto ao Ministério Público. 

Fonte: CREF1/RJES

Projeto quer que gastos com academia sejam deduzidos do Imposto de Renda

As despesas com nutricionista, profissional de educação física e com academias de ginástica poderão passar a ser deduzidas
do Imposto de Renda. É o que pretende projeto de lei do senador Eduardo Lopes, que está na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) do Senado.

Segundo o Projeto de Lei do Senado 112/12, o abatimento será concedido mediante a apresentação, pelo contribuinte, da
prescrição médica com o código de Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como da nota fiscal em nome do
beneficiário. Para o autor, os problemas relacionados à nutrição, desde a desnutrição até a obesidade mórbida, têm se
tornado questão de saúde pública.

O PLS 112/12 aguarda aprovação em Plenário de requerimento para tramitação conjunta com outros projetos que também
tratam de isenção de Imposto de Renda. Após análise da CAS, a proposta ainda será examinada pela Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), antes de ser encaminhada à Câmara dos Deputados.

Fonte: Agência Senado

CLIPPING

Mudando a mensagem para incentivar o exercício físico
Para emagrecer, o melhor é praticar somente exercícios aeróbicos
Pesquisa vai mapear saúde do brasileiro

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo  terminantemente contra qualquer prática de Spam.
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Nº 106  Janeiro 2013

Levantamento do CREF6/MG aponta academias irregulares em Minas Gerais

A morte de um adolescente de 15 anos praticante de Muay Thai em uma academia de Belo Horizonte, levanta a discussão
sobre a regulamentação desse tipo de estabelecimento. Segundo o Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região –
Minas Gerais (CREF6/MG), sete em cada 10 locais do tipo no Estado não têm registro no órgão, um dos requisitos para o
funcionamento. O CREF6, responsável por fiscalizar instituições e profissionais, alerta também que 40% das academias –
regularizadas ou não – mantêm professores não registrados.

Levantamento do CREF6/MG identificou em Minas 4.238 academias em funcionamento, número três vezes maior que há 10
anos, quando havia 1,2 mil estabelecimentos. Das academias, 2.938, que representam 69% do total, não tinham o registro
no órgão. Na capital, dos cerca de 1 mil unidades encontradas, a metade funciona sem autorização. É esse cadastro que
certifica se o estabelecimento conta com estrutura física e competência profissional, exigidas para prestar serviço na área.

“Por lei, o estabelecimento tem que ter um responsável técnico e professores registrados, alvarás sanitário e de localização
e funcionamento, vestiários com chuveiros e piso antiderrapante”, afirma o coordenador do Departamento de Orientação e
Fiscalização do CREF6/MG, Willian Pimentel [CREF 012580G/MG]. Segundo ele, o Conselho abre processos para que
esses locais se regularizem e, vencido o prazo, tem encaminhado a questão ao Ministério Público Estadual. “Os
estabelecimento estão lesando a sociedade ao funcionar de forma irregular”, afirma Pimentel.

Fonte: Estado de Minas

Sem faculdade de Educação Física

Em operação de fiscalização, realizada pelo CREF1/RJ, no município de São Gonçalo, uma mulher sem formação em
Educação Física foi flagrada ministrando aulas de musculação para uma turma de 10 alunos. A falsa professora responderá
por exercício ilegal da profissão, previsto no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Por não ter o curso superior de
Educação Física, a mulher ainda poderá sofrer as sanções descritas nos artigos 132 e 307 do Código Penal, por expor a vida
ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente que prevê pena de três meses a um ano de prisão.

A equipe de fiscais constatou ainda que a academia não possuía nenhuma documentação no local, estando em desacordo
com a resolução 052/02 do CONFEF que dispõe sobre as “Normas Básicas Complementares para fiscalização e
funcionamento de Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços na área da atividade física, desportiva, e similares”. O
estabelecimento foi notificado.

Fonte: CREF1/RJ

Pilates é discutido pelo CREF2/RS e Crefito5



Boletim Eletrônico Conselho Federal de Educação Física

202

21/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=883 1/3

Terçafeira, 21 de março de 2017 Fale conosco

Nº 106  Janeiro 2013

Levantamento do CREF6/MG aponta academias irregulares em Minas Gerais

A morte de um adolescente de 15 anos praticante de Muay Thai em uma academia de Belo Horizonte, levanta a discussão
sobre a regulamentação desse tipo de estabelecimento. Segundo o Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região –
Minas Gerais (CREF6/MG), sete em cada 10 locais do tipo no Estado não têm registro no órgão, um dos requisitos para o
funcionamento. O CREF6, responsável por fiscalizar instituições e profissionais, alerta também que 40% das academias –
regularizadas ou não – mantêm professores não registrados.

Levantamento do CREF6/MG identificou em Minas 4.238 academias em funcionamento, número três vezes maior que há 10
anos, quando havia 1,2 mil estabelecimentos. Das academias, 2.938, que representam 69% do total, não tinham o registro
no órgão. Na capital, dos cerca de 1 mil unidades encontradas, a metade funciona sem autorização. É esse cadastro que
certifica se o estabelecimento conta com estrutura física e competência profissional, exigidas para prestar serviço na área.

“Por lei, o estabelecimento tem que ter um responsável técnico e professores registrados, alvarás sanitário e de localização
e funcionamento, vestiários com chuveiros e piso antiderrapante”, afirma o coordenador do Departamento de Orientação e
Fiscalização do CREF6/MG, Willian Pimentel [CREF 012580G/MG]. Segundo ele, o Conselho abre processos para que
esses locais se regularizem e, vencido o prazo, tem encaminhado a questão ao Ministério Público Estadual. “Os
estabelecimento estão lesando a sociedade ao funcionar de forma irregular”, afirma Pimentel.

Fonte: Estado de Minas

Sem faculdade de Educação Física

Em operação de fiscalização, realizada pelo CREF1/RJ, no município de São Gonçalo, uma mulher sem formação em
Educação Física foi flagrada ministrando aulas de musculação para uma turma de 10 alunos. A falsa professora responderá
por exercício ilegal da profissão, previsto no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Por não ter o curso superior de
Educação Física, a mulher ainda poderá sofrer as sanções descritas nos artigos 132 e 307 do Código Penal, por expor a vida
ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente que prevê pena de três meses a um ano de prisão.

A equipe de fiscais constatou ainda que a academia não possuía nenhuma documentação no local, estando em desacordo
com a resolução 052/02 do CONFEF que dispõe sobre as “Normas Básicas Complementares para fiscalização e
funcionamento de Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços na área da atividade física, desportiva, e similares”. O
estabelecimento foi notificado.

Fonte: CREF1/RJ

Pilates é discutido pelo CREF2/RS e Crefito521/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=883 2/3

A delimitação do método de Pilates entre Profissionais de Educação Física e Fisioterapeutas foi o
assunto de uma histórica reunião realizada entre o presidente do CREF2/RS, Eduardo Merino
[CREF 004493G/RS], o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(Crefito5), Alexandre Doval da Costa, e vários coordenadores de fiscalização. 

O objetivo foi tratar questões relativas ao Pilates, na tentativa de esclarecer as chamadas “áreas
cinzentas” do método. Segundo Merino, a delimitação da prática entre as profissões muitas vezes
é difusa, o que dificulta a fiscalização. 
A reunião reforçou os conceitos doPilates entre os profissionais de Educação 

Física e os Fisioterapeutas. “Demos o primeiro passo para fiscalizações conjuntas a partir de
março, além da formação de um grupo de trabalho com profissionais com dupla formação em
Educação Física e Fisioterapia visando formalizar um documento com resoluções e definições

sobre o tema”, finalizou Merino.

FONTE: CREF2/RS

Segundo acórdão da Justiça Federal, licenciado só pode trabalhar nas áreas formais da
educação

Um acórdão publicado na última semana no site da Justiça Federal trouxe a seguinte determinação: Profissionais da
Educação Física que obtiveram “licenciatura” não têm direito a registro perante o Conselho Federal de Educação Física na
categoria de "bacharel". O entendimento é da 7ª. Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região.

A controvérsia veio à tona após o recebimento de um recurso pelo TRF1 (agravo regimental em agravo de instrumento),
interposto pelo Ministério Público Federal. O MPF sustenta que não há lei que restrinja o exercício extraescolar das atividades
dos profissionais diplomados em curso de Licenciatura em Educação Física.

Diz ser ilegal a expedição pelos Conselhos Regionais de carteiras profissionais que limitem a área de atuação dos licenciados
à educação básica.

Fonte: Justiça Federal

Hospital de Minas Gerais abre processo seletivo para Profissionais de Educação Física

Desde o dia 26/01 estão abertas inscrições para o processo seletivo da Multiprofissional do Hospital Municipal Odilon
Behrens, nos seguintes programas: Urgência/Trauma; Saúde da Criança; Saúde do Idoso; Saúde da Família/Atenção
Primária; Saúde Mental; Saúde da Mulher.

Podem se candidatar profissionais formados em Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

O programa se inicia em 1° de março de 2013, tem duração de dois anos, carga horária de 60 horas semanais e bolsa de
estudos do Ministério da Saúde no valor de R$ 2.384,82. Mais informações: www.legitimusassessoria.com.br.

Fonte: CREF6/MG

Livro ensina como pedagogizar a Capoeira

Agradecemos ao Profissional de Educação Física e escritor, Fábio André Castilha [CREF 008600G/PR],
pela doação do livro "Aspectos Pedagógicos da Capoeira" para a biblioteca do CONFEF. 

A obra tem como propósito "pedagogizar a capoeira, levando em conta a construção da consciência que
permita interação social através da expressão corporal. Também explica, contextualiza e incentiva novas
dinâmicas de trabalho com capoeira, desde preparações de aulas, projetos pedagógicos e organizações
de eventos até uma série de ações de marketing para profissionais da capoeira exercerem melhor sua
profissão".

Profissionais usam rede social para protestar contra resolução publicada em Minas Gerais

Os Profissionais de Educação Física de Minas Gerais estão se mobilizando contra a
Resolução SEE n° 2.253, publicada no último dia 10 de janeiro, que regulamenta as
designações de 2013, onde a disciplina de educação física deve ser ministrada por professor
regente de turma. A medida revoltou os profissionais de educação física que passaram a
fazer campanha contrária nas redes sociais. Também foi criada uma petição pública solicitando a assinatura de todos os
profissionais interessados em revogar a resolução.
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O objetivo, após conseguirem um número determinado de assinaturas é enviar o abaixoassinado ao CREF6/MG e à
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.

CREF11/MSMT flagra exercício ilegal em Brasnorte (MT)

A seccional do CREF 11/MSMT realizou fiscalização em dois municípios na última semana: Brasnorte e Tangará da Serra.
Durante a operação, em Brasnorte, os agentes do Conselho flagram uma academia funcionando sem o registro de Pessoa
Jurídica junto ao CREF 11, desrespeitando a Lei 6839:80. No mesmo estabelecimento foi verificado que uma pessoa que
estava ministrando aulas de musculação também não possuía registro no Conselho. Questionado pelos fiscais, o homem
alegou que não tinha graduação em Educação Física, mas que havia feito um curso de PersonalTrainer. O fato foi
enquadrado como exercício ilegal da profissão e o CREF11 realizou denúncia junto ao Ministério Público.

Em Tangará da Serra, o CREF11 fiscalizou três academias inauguradas recentemente. Dois dos estabelecimentos estavam
irregulares, sem o registro no Conselho. Foi dado prazo para que as mesmas providenciassem a documentação no CREF.

Fonte: CREF11/MSMT

CLIPPING

Academias de São Paulo não precisam mais exigir exame médico
Wii e Kinect aumentam o gasto calórico de crianças
Prescrição de atividades físicas para diabéticos e hipertensos requer atenção especial

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo  terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 107  Fevereiro 2013

CREF3/SC realiza Ação Conjunta com Polícia Civil nas praias do leste de Florianópolis

O CREF3/SC realizou Ação Conjunta com o apoio da Secretaria de
Segurança Pública, nas praias do leste de Florianópolis, nos dias 24 e
25 de janeiro deste ano. A Ação teve como objetivo fiscalizar o
exercício irregular da profissão nas modalidades de Surf, Stand Up
Paddle e Body Board e foi planejada em função de várias denúncias
recebidas durante o ano de 2012.

As Agentes de Orientação e Fiscalização Joana Bastos Matos [CREF
011042G/SC] e Leandra Capanema Teixeira [CREF 010002
G/SC] e o Assessor de Atividades Externas, Juliano Prá [CREF
000258G/SC], acompanhados de dois Agentes da Coordenadoria de
Operações Policiais Especiais (COPE), que estavam à paisana,
visitaram 12 locais que oferecem as referidas modalidades em
Florianópolis. Dois deles estavam fechados no momento da visita e
cinco não apresentaram alvará da prefeitura. Os demais, embora

possuíssem alvará e profissional habilitado, em 90% dos casos, não contavam com o profissional responsável no momento
da visita.

Durante a ação, as agentes orientaram a regularização de pendências e o cumprimento das normas estabelecidas em lei. Os
responsáveis técnicos ausentes responderão administrativamente para o Conselho o motivo de sua ausência e um caso foi
encaminhado à delegacia por exercício ilegal da profissão. 
Fonte: CREF3

Lideranças do CREF14/GOTO se reúnem para planejar ações de 2013

Lideranças do CREF14/GOTO estiveram reunidas no último dia 19 de janeiro, para avaliar as ações e os resultados dos
últimos quatro anos, período em que Tocantins passou a integrar o CREF14/GOTO. Após avaliarem o trabalho realizado, os
avanços, as conquistas e as dificuldades, foi a vez de discutir a organização, distribuição de funções, tarefas e elencar as
prioridades. Na pauta, o planejamento para ampliar e intensificar as ações de orientação e fiscalização da profissão no
Estado, visando contribuir com a segurança dos beneficiários e valorização profissional.

Na avaliação, foram ressaltados os pontos mais importantes dos últimos quatro anos: 

• Aumento substancial do número de profissionais e empresas registradas; 
• Leis foram aprovadas para beneficiar a sociedade e valorizar a profissão de Educação Física; 
• Inauguração de sede na capital; 
• Contratação de funcionários para atendimento e fiscalização; 
• Tornouse diária e permanente a fiscalização no Estado; 
• Parcerias e acionamentos do Ministério Público Estadual, PROCON, Polícia Civil, Polícia Militar e Vigilância Sanitária; 
• Revigoramento da mobilização em Gurupi, Araguaína e respectivas regiões; 
• Convênios com diversos segmentos: clubes, cursos, seguro, produtos e serviços; 
• Realização de cursos com profissionais de renome internacional;
• Promoção de eventos em parcerias com o SINPEFTO, Faculdades, FIEP, Colégio Marista de Palmas, Colégio Militar de
Palmas entre outros. 

Fonte:CREF14/GOTO
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Educação Física em Natal, só com CREF

Foi o que decidiu, no último dia 07 de fevereiro, o Juiz de Direito Airton Pinheiro, deferindo Liminar impetrada pelo
CREF10/PBRN contra o Processo Seletivo para o cargo de Professor do Município de Natal no Rio Grande do Norte. Desta
forma a justiça reconhece que as aulas Educação Física na escola só devem ser ministradas por Profissionais de Educação
Física. 

Tudo começou quando o Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região impetrou Mandado de Segurança contra ato do
Secretário de Educação do Município de Natal/RN objetivando,liminarmente, a suspensão imediata do processo seletivo para
o cargo de professor temporário da rede municipal de ensino, regido pelo Edital 001/2012/SME e, no mérito, a correção do
edital publicado com a obrigação do registro no Conselho Regional de Educação de Física aos aprovados, no momento da
investidura.

O CREF10/PBRN alegou que foi aberto processo seletivo para o cargo de professor temporário e que, em relação ao
professor de educação de física, não consta, no edital, a exigência legal da inscrição no Conselho Regional de Educação
Física, razão pela qual requer a retificação do edital e pedindo a suspensão de processo seletivo e, posteriormente, a
retificação do edital. 

O Juiz acatou o pedido e deu razão ao CREF10/PBRN e suspendeu o processo seletivo apenas para o cargo de professor
temporário de Educação Física. 

Fonte: CREF10/PBRN

Conselho Regional de Educação Física fiscaliza academias de Penedo (AL)

Técnicos do CREF12/PEAL realizaram ação de fiscalização na cidade de Penedo (AL) e constataram que, de 10
estabelecimentos visitados, em nove deles havia irregularidades. É a quarta vez que o município recebe a comitiva de
fiscais.

De acordo com o vicepresidente da Seccional Alagoas do CREF12/PEAL, José Carlos Balbino [CREF 000163G/AL], a
atividade física tem que ser praticada com saúde e segurança. Para isso, deve ser realizada sob a coordenação de um
Profissional de Educação Física formado e legalmente inscrito no Conselho. Além disso, o estabelecimento precisa ter
condições físicas adequadas para poder funcionar.

Durante as visitas, os profissionais responsáveis pela fiscalização verificam se o local tem licença de funcionamento, alvará
da vigilância sanitária, registro de pessoa jurídica junto ao CREF 12ª e se os profissionais possuem registro profissional.
Caso seja confirmada alguma irregularidade, a academia é autuada e tem um prazo para sanar os problemas. 

Fonte: Aqui Acontece

Novos livros para a biblioteca do CONFEF

Recebemos e agradecemos a doação dos livros Liga de Saúde Coletiva  Extensão Popular em Busca da Integralidade,
organizado por João Luiz Gurgel Cavalet da Silveira e Eventos e Competições Esportivas  Planejamento e Organização, de
autoria de Anita Massena [CREF 000537G/SC] para a biblioteca do CONFEF. 

Segue um resumo de cada obra:

Liga Coletiva de Saúde  Traz um relato de alunos e professores de 
diferenteS cursos, envolvidos no programa de mesmo nome 
desenvolvido na Universidade Regional de Blumenal (FURB), 
revelando valores e significados a partir de suas experiências em 
atividades de extensão.

Eventos e Competições Esportivas  Traz um passo a passo sobre 
como idealizar e executar projetos voltados para eventos e 
competições esportivos. A autora abrange desde pequenos eventos 
até competições maiores.
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Eventos e Competições Esportivas  Traz um passo a passo sobre como idealizar e executar projetos
voltados para eventos e competições esportivos. A autora abrange desde pequenos eventos até
competições maiores.

Atenção na hora de acessar o portal Saúde Baseada em Evidências

O Ministério da Saúde está enviando cartas a todos os
Profissionais de Educação Física informando sobre a
possibilidade de acesso ao portal Saúde Baseada em
Evidências. Muitos não estão conseguindo acessar.
Para acessar, os profissionais devem fazer um
cadastro e, na hora de digitar o número do registro,
devem IGNORAR QUAISQUER ZEROS À ESQUERDA.

O portal foi criado pelo Ministério da Saúde em
parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), com o
compromisso de aprimorar o exercício dos trabalhadores da saúde democratizando as condições de acesso, nas suas áreas
de atuação, a conteúdos cientificamente fundamentados na perspectiva de melhor atender à população.

O objetivo do portal é fornecer acesso rápido ao conhecimento científico por meio de publicações atuais e sistematicamente
revisadas.

CLIPPING

Professor iguaçuense é reeleito presidente mundial da FIEP
Atenção aos prazos para protocolização de projetos na Lei de Incentivo de Esporte
Academia com atendimento individual é nova tendência

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Eventos e Competições Esportivas  Traz um passo a passo sobre como idealizar e executar projetos
voltados para eventos e competições esportivos. A autora abrange desde pequenos eventos até
competições maiores.

Atenção na hora de acessar o portal Saúde Baseada em Evidências

O Ministério da Saúde está enviando cartas a todos os
Profissionais de Educação Física informando sobre a
possibilidade de acesso ao portal Saúde Baseada em
Evidências. Muitos não estão conseguindo acessar.
Para acessar, os profissionais devem fazer um
cadastro e, na hora de digitar o número do registro,
devem IGNORAR QUAISQUER ZEROS À ESQUERDA.

O portal foi criado pelo Ministério da Saúde em
parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), com o
compromisso de aprimorar o exercício dos trabalhadores da saúde democratizando as condições de acesso, nas suas áreas
de atuação, a conteúdos cientificamente fundamentados na perspectiva de melhor atender à população.

O objetivo do portal é fornecer acesso rápido ao conhecimento científico por meio de publicações atuais e sistematicamente
revisadas.

CLIPPING

Professor iguaçuense é reeleito presidente mundial da FIEP
Atenção aos prazos para protocolização de projetos na Lei de Incentivo de Esporte
Academia com atendimento individual é nova tendência

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 108  Fevereiro 2013

CREF3/SC realiza Ação Conjunta com PROCON de Brusque

O CREF3/SC articulou uma ação conjunta com o Procon Municipal da cidade de Brusque e realizou fiscalização em mais de
30 estabelecimentos da região. A Agente de Orientação e Fiscalização Leandra Capanema (CREF 010002G/SC),
acompanhada do Coordenador Jurídico do Procon, Volnei Montbeller, visitou 13 estabelecimentos, constatando que cinco
ofertavam o serviços sem profissionais de Educação Física habilitados para orientação. 

Durante as visitas, a agente verificou irregularidades como o exercício profissional e ausência de responsável técnico. O
Procon fiscalizou a possível propaganda enganosa dos estabelecimentos, como a oferta de modalidades esportivas
inexistentes, além da venda irregular de produtos esportivos, e mercadorias sem preços expostos. 

As irregularidades serão analisadas pelo Conselho e encaminhadas aos órgãos de proteção à sociedade. Os profissionais
que respondem como Responsáveis Técnicos poderão ser encaminhados à Comissão de Ética do CREF3/SC. 

Fonte: CREF3/SC

Prefeitura de Dourados retifica edital e exige registro no CREF

Após intervenção do CREF11 /MSMT, a Prefeitura de Dourados (MS)
retificou o edital de seleção de candidatos inscritos em concurso público
para atuar na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS. A
retificação pode ser conferida na página 2 do Diário Oficial do município do
último dia 7 de fevereiro. 

O edital não previa a exigência de registro profissional dos candidatos. A
medida adotada pelo CREF11/MSMTteve como objetivo garantir que as
vagas sejam preenchidas por profissionais devidamente qualificados. Com
a mudança, "os candidatos que concorrerem às vagas para os cargos de
nível superior deverão apresentar, no ato da inscrição, comprovante de
registro nos respectivos Conselhos, conforme regulamenta a profissão",
aponta o edital de retificação. 

Conforme o documento a previsão é de contratação de dois Profissionais de Educação Física, com salários de
aproximadamente R$ 2,6 mil para cumprir uma carga horária de 30 horas semanais. 

Fonte: CREF11/MSMT
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No Piauí, professor de Educação Física só com CREF

Os Profissionais de Educação Física aprovados para o cargo de Professor de Educação Físicarealizado pelo Instituto Machado
de Assis, localizado no município de Paulista (PI) só poderão assumir no cargo se forem registrados no CREF. A exigência foi
uma conquista do CREF5/CEMAPI.

Após o Conselho tomar ciência do processo seletivo, a Comissão de Fiscalização entrou em contato com o responsável da
instituição que, assim que foi avisado da necessidade de regularidade, se predispôs a comunicar a exigência no site.

Nos termos do art. 1º da lei n. 9696/98, o exercício da atividade de educação física somente pode ser realizado por
profissional com registro no CREF. Dentre as atividades descritas em lei, cabe exclusivamente aos profissionais registrados o
magistério dos conteúdos de educação física para ensino fundamental, médio e superior.

Fonte: CREF5/CEMAPI

CREF5/CEMAPI notifica Secretaria de Educação sobre professor de Biologia que atuava
como Profissional de Educação Física

Após a SeccionalPI receber denúncia formal de uma Profissional de Educação Física que relatou a atuação ilegal de um
professor de Biologia ministrando aulas de Educação Física escolar para alunos do ensino médio em uma escola do município
de PiracurucaPI, o setor de fiscalização acionou a Secretaria da Educação e Cultura do Piauí  SEDUC através do seu núcleo
de lotação, na qual, ao tomar conhecimento do fato afastou imediatamente o biólogo e lotou em seu lugar um Profissional de
Educação Física licenciado, com registro no CREF5/CEMAPIe aprovado em concurso público conforme determina a
legislação vigente.

Fonte: CREF5/CEMAPI

CREF3/SC se reúne com Núcleo de Academias de Blumenau

O Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina participou de reunião com
integrantes do Núcleo de Academias de Blumenau, no último dia 22 de fevereiro, na
Associação Empresarial de Blumenau – Acib. 

Assuntos como a regularização dos profissionais de bacharelado e licenciatura; a
nomenclatura na carteira; o responsável e substituto; relação MEC e CREF; fiscalização
dos clubes; estúdio de Pilates; ginástica laboral; regularização do professor e aula de
natação nas clínicas de Fisioterapia estiveram em pauta.

A coordenadora do núcleo de Academias da Acib, Denise Ribeiro Ern (CREF 003950
G/SC), aproveitou a oportunidade para explicar como funcionam os núcleos setoriais da Acib, especialmente o de
Academias, que atua há 14 anos buscando o aprimoramento profissional e gerencial das empresas participantes, além de
discutir e resolver os problemas em conjunto.

Fonte: ACIB

CLIPPING

Cuidado com exercícios em excesso para crianças
Aulas de Educação Física em dobro
Musculação ajuda a emagrecer

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Fonte: CREF4/SP

Câmara de Educação Física Escolar do CREF2/RS faz sua terceira reunião

A Câmara Educação Física Escolar/CREF2/RS esteve reunida no último dia 06
de março. Na ocasião foi feito o relato sobre o Congresso Nacional de
Educação Física Escolar de Foz do Iguaçu. Também foi discutido o Encontro
Nacional dos Profissionais de Educação Física (ENAPEF 2013), quando será
realizado o 2º Fórum da Educação Física Escolar do Rio Grande do Sul,
marcado para o próximo dia 23/03 das 18 às 21h. O evento será mediado pelo
Conselheiro Antônio Ricardo Catunda. 

Na ocasião, foi sugerida a realização de um encontro do Fórum das Entidades
da Educação Física do RS com o Secretário de Estado da Educação, bem como
a criação de fóruns municipais para debater o assunto da Educação Física
Escolar. Também houve a discussão de estratégias de mobilização popular para
aprovação de uma lei institucionalizando a Educação Física Escolar nas séries

iniciais como componente curricular e orientada por Profissional de Educação Física, além do envolvimento dos diretores de
escolas estaduais e municipais na discussão sobre o assunto.

Fonte: CREF2/RS

CREF3/SC e Vigilância Sanitária interditam academia em Jaraguá do Sul

Uma ação conjunta entre o Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina (CREF3/SC) e a Vigilância Sanitária,
realizada no final do mês de fevereiro, interditou uma academia de ginástica em Jaraguá do Sul (SC). O estabelecimento
funcionava de forma irregular, sem a presença de profissional de Educação Física, registro no CREF3/SC e alvarás sanitário e
de funcionamento. A academia foi fechada no período da tarde e os usuários presentes foram dispensados de suas
atividades para a interdição do local, que não pode ser aberto até a sua adequação.

As visitas seguiram pelo mês de março no Município de Itapema onde foram encontradas inúmeras irregularidades como a
ausência de responsável técnico, pessoas atuando sem registro no Conselho e Profissionais com registro de outro Estado.

A ação, realizada pelos fiscais sanitaristas Sandro Mehler e Sueli Pavanello e pela agente de orientação e fiscalização
Leandra Capanema Teixeira [CREF 010002–G/SC], faz parte do plano de trabalho do CREF3/SC, que pretende fiscalizar todo
o Estado, em parceria com Órgãos de defesa da sociedade. "Todos os estabelecimentos irregulares terão um prazo de 30
dias para regularizar a situação no CREF3/SC", destaca Cristiane Lindner Giorgi [CREF 010363G/SC], supervisora de
atividades fins do CREF3/SC.

Fonte: CREF3/SC

CLIPPING

Prefeitura de Hortolândia (SP) dobra o número de aulas de Educação Física
Atividade física na melhor idade deve ter acompanhamento de profissional
Combine atividade física e aumente os resultados da malhação

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 109  Março 2013

Mais de 150 Prefeituras do Estado de São Paulo regularizam seus Professores da Educação
Básica

Após identificar a resistência de alguns gestores à obrigatoriedade de
registro dos Professores de Educação Física que atuam na Educação
Básica Municipal e na rede estadual de ensino, o CREF4/SP acionou o
Poder Judiciário e obteve decisões judiciais determinando a regularização
desses Profissionais junto ao Estado de São Paulo e também em mais de
150 Prefeituras Municipais.

As decisões registram que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional não exclui em momento algum a necessidade de Registro
Profissional dos Professores de Educação Física, tendo em vista a
obrigatoriedade prevista pela Lei Federal 9.696/98, que é uma norma
específica para essa categoria de docentes.

A clareza dos argumentos expostos pelos julgadores nessas decisões tem
conscientizado diversos Municípios do interior do Estado de São Paulo,
que foram noticiados pelo CREF4/SP a respeito das ações ajuizadas e que
agora apresentam ao Conselho as providências que estão sendo tomadas
no sentido da regularização do quadro de Profissionais na Educação
Básica, evitando, assim, a prática do exercício ilegal da profissão dentro
do ensino público.

Fonte: CREF4/SP

Santos (SP) reconhece a obrigatoriedade do Registro Profissional para professores da
rede pública

O Município de Santos (SP) reconheceu a obrigatoriedade do Registro Profissional de todos os professores de Educação
Física da Rede Pública de Ensino Municipal. A sentença, proferida na Ação Civil Pública proposta pelo CREF4/SP, foi publicada
recentemente. Santos segue o mesmo caminho do Estado e Município de São Paulo, que também reconheceram a
obrigatoriedade do Registro para atuação dos Profissionais.

Com o reconhecimento da obrigatoriedade do Registro Profissional nas ações propostas pelo CREF4/SP, ficou determinado
que: 

1. O Poder Público deverá exigir registro de todos os novos professores de Educação Física da Educação Básica da Rede
Pública de Ensino;

2. Os editais dos futuros concursos deverão exigir expressamente como requisito para posse o Registro Profissional do
candidato no Sistema CONFEF/CREFs;

3. O CREF4/SP está autorizado a ingressar em todas as escolas da rede pública de ensino para a fiscalização das
atividades de Educação Física;

4. O Poder Publico está obrigado a exigir o Registro Profissional de todos os professores de Educação Física da rede
pública de ensino contratados antes da propositura da ação, inclusive das contratações feitas antes da publicação da
Lei Federal n. 9.696/98, ou seja, de todos os professores de Educação Física da Rede Pública.

A fundamentação exposta nessas decisões, à luz da legislação e da jurisprudência sobre o assunto, tem conscientizado
diversos Municípios do interior do Estado de São Paulo, que foram noticiados pelo CREF4/SP a respeito das ações ajuizadas
e que agora apresentam ao Conselho as providências que estão sendo tomadas no sentido da regularização do quadro de
Profissionais na Educação Básica, evitando, assim, a prática do exercício ilegal da profissão dentro do ensino público e
evitando a propositura de novas ações civis públicas pelo CREF4/SP.
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Fonte: CREF4/SP

Câmara de Educação Física Escolar do CREF2/RS faz sua terceira reunião

A Câmara Educação Física Escolar/CREF2/RS esteve reunida no último dia 06
de março. Na ocasião foi feito o relato sobre o Congresso Nacional de
Educação Física Escolar de Foz do Iguaçu. Também foi discutido o Encontro
Nacional dos Profissionais de Educação Física (ENAPEF 2013), quando será
realizado o 2º Fórum da Educação Física Escolar do Rio Grande do Sul,
marcado para o próximo dia 23/03 das 18 às 21h. O evento será mediado pelo
Conselheiro Antônio Ricardo Catunda. 

Na ocasião, foi sugerida a realização de um encontro do Fórum das Entidades
da Educação Física do RS com o Secretário de Estado da Educação, bem como
a criação de fóruns municipais para debater o assunto da Educação Física
Escolar. Também houve a discussão de estratégias de mobilização popular para
aprovação de uma lei institucionalizando a Educação Física Escolar nas séries

iniciais como componente curricular e orientada por Profissional de Educação Física, além do envolvimento dos diretores de
escolas estaduais e municipais na discussão sobre o assunto.

Fonte: CREF2/RS

CREF3/SC e Vigilância Sanitária interditam academia em Jaraguá do Sul

Uma ação conjunta entre o Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina (CREF3/SC) e a Vigilância Sanitária,
realizada no final do mês de fevereiro, interditou uma academia de ginástica em Jaraguá do Sul (SC). O estabelecimento
funcionava de forma irregular, sem a presença de profissional de Educação Física, registro no CREF3/SC e alvarás sanitário e
de funcionamento. A academia foi fechada no período da tarde e os usuários presentes foram dispensados de suas
atividades para a interdição do local, que não pode ser aberto até a sua adequação.

As visitas seguiram pelo mês de março no Município de Itapema onde foram encontradas inúmeras irregularidades como a
ausência de responsável técnico, pessoas atuando sem registro no Conselho e Profissionais com registro de outro Estado.

A ação, realizada pelos fiscais sanitaristas Sandro Mehler e Sueli Pavanello e pela agente de orientação e fiscalização
Leandra Capanema Teixeira [CREF 010002–G/SC], faz parte do plano de trabalho do CREF3/SC, que pretende fiscalizar todo
o Estado, em parceria com Órgãos de defesa da sociedade. "Todos os estabelecimentos irregulares terão um prazo de 30
dias para regularizar a situação no CREF3/SC", destaca Cristiane Lindner Giorgi [CREF 010363G/SC], supervisora de
atividades fins do CREF3/SC.

Fonte: CREF3/SC

CLIPPING

Prefeitura de Hortolândia (SP) dobra o número de aulas de Educação Física
Atividade física na melhor idade deve ter acompanhamento de profissional
Combine atividade física e aumente os resultados da malhação

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 110  Março 2013

Revista EF ganha Prêmio Lions de Comunicação

A Revista EF, publicação trimestral do CONFEF, foi agraciada na noite da última quintafeira,
21/03, com o Prêmio Lions de Comunicação. A Solenidade foi realizada na sede da Confederação
Nacional do Comércio (CNC) no Rio de Janeiro, onde foram entregues a medalha Lions e o
Certificado de Mérito. A premiação foi realizada pela Associação Internacional de Lions Clubes 
Distrito LC1 e referese aos destaques do ano 2012/2013.

O prêmio Lions é anual homenageia pessoas, empresas e entidades que se destacam no Rio de
Janeiro nos segmentos de Cultura, Comunicação, Empresa Cidadã e Jovem Cientista.

A indicação da Revista EF partiu do Lions Copacabana e foi reconhecida e acatada pela
Governadora do Distrito LC1 do Lions Internacional, Selma Aragão.

Fonte:CONFEF

CREF2/RS organiza cursos visando megaeventos esportivos

O CREF2/RS está programando vários cursos de aperfeiçoamento para Profissionais de Educação Física na área de hotelaria.
O alvo dessa preparação são os megaeventos esportivos que o Brasil vai sediar. Os cursos são planejados nos mesmos
moldes dos propostos para outras profissões, que visam capacitação para atuar com o público da Copa do Mundo e
Olimpíadas.

Para começar os trabalhos de organização, o CREF2/RS esteve reunido no último dia 19/02 com representantes da
Secretaria Municipal de Turismo de Porto Alegre.

Fonte:CREF2/RS

Professores sem Fronteiras da FIEP vão ministrar curso no Rio Grande do Sul

Os Professores de Educação Física sem Fronteiras da FIEP do Brasil estarão chegando em Porto Alegre no próximo dia 15 de
abril de 2013. No dia 16 de abril, a partir das 8h, eles vão ministrar oito cursos na Escola de Educação Física da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (ESEF/UFRGS). O ingresso é livre e os interessados podem optar por até dois cursos, após
assistir a abertura do evento. Ao final, receberá certificado com assinatura da ESEF/UFRGS, FIEP do Brasil e FIEP Mundial,
com 10h/aula.

Fonte:CREF2/RS
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Conselho fiscaliza nove municípios do Mato Grosso do Sul

O CREF11/MSMT fiscalizou nove municípios do interior de Mato Grosso do Sul entre os dias 18 e 22 de março. Ao todo,
foram visitados 26 estabelecimentos. Em 20 casos foram lavrados autos de infração. A principal irregularidade constatada
pelos fiscais do Conselho foi a de estabelecimentos funcionando sem registro junto ao CREF11. Durante a fiscalização foram
flagradas cinco pessoas atuando de forma irregular, sem o registro no Conselho. 

De acordo com a coordenadora de fiscalização do CREF11/MSMT, Fabiana Mesquita Rios [CREF 003755G/MS], o Conselho
intensificará ainda mais as ações ao longo de 2013. "Vamos fazer um trabalho ainda mais forte de fiscalização, combatendo
o exercício ilegal da profissão e as academias sem registro. Faremos parcerias com a Vigilância Sanitária e com o
Procon/MS para ações conjuntas", afirma a Coordenadora. >

A Coordenadora ainda alerta que por meio da resolução CREF11/MSMT nº 111/2012, os fiscais poderão lavrar termo de
multa para Profissionais e estabelecimentos irregulares. "Nós damos o prazo para se regularizarem e orientamos. Quem
persistir e não procurar o Conselho poderá ser multado", ressalta Fabiana Mesquita.

Fonte: CREF 11/MSMT

CREF2/RS move ação contra o Estado

A ação civil pública ajuizada na Justiça Federal, em Porto Alegre, contesta a falta de professores sem formação para
ministrar aulas de práticas desportivas para alunos de 1ª ao 5° anos e exige que o Estado contrate Profissionais de
Educação Física. 

De acordo com o Presidente do CREF2, Eduardo Merino [CREF 004493G/RS], a expectativa é qualificar o ensino e evitar
doenças ligadas à falta de exercícios. "Dados epidemiológicos mostram aumento do sedentarismo e obesidade infantil. É
importante utilizar bem o horário de atividade, não como recreação. Acreditamos que essa ação trará benefícios em termos
de saúde", assegura. O Conselho estima que 300 mil crianças são atendidas por professores não habilitados na disciplina no
Estado. 

Os Professores de Educação Física ainda reuniram uma comissão para elaborar um relatório a ser entregue ao Governo, que
comprove a necessidade da presença dos Profissionais de Educação Física nas séries iniciais da educação básica. 

Fonte:Rádio Guaiba

CREF9 interdita 14 academias em Maringá (PR)

Uma força tarefa realizada em Maringá (PR), por uma equipe de agentes de orientação e fiscalização do CREF9/PR resultou
na interdição de 14 academias. A ação foi realizada entre os dias 18 a 22 de março, quando os agentes visitaram cerca de
40 academias.

As interdições ocorreram por falta de registro de Pessoa Jurídica junto à regional. Segundo o CREF9, ainda foram
encontradas outras irregularidades como academia sem Profissional de Educação Física ou com estagiários atuando como se
fossem Profissionais; estabelecimentos com Profissionais não registrados no CREF9; academia com Profissional de
licenciatura (que deveriam atuar em escolas) ministrando aulas; locais com leigos atuando como professores.

Paralelo ao trabalho de fiscalização, os agentes também orientam os proprietários sobre o malefício causado pelo uso de
esteroides anabolizantes, fixando, em local visível, adesivo que alerta sobre uso indiscriminado das substâncias.

Fonte:O Diário.com

Celebração do Dia Mundial da Atividade Física
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No próximo dia 6 de Abril será comemorado do Dia Mundial da
Atividade Física. Uma ação com proporções mundiais está sendo
desenvolvida pelo Portal Agita Mundo com objetivo de estimular
grupos e entidades a comemorarem a data com o que eles chamam
de "Caminhada Virtual"  Um evento marcado para acontecer
simultaneamente às 10 horas do dia 06 de abril.

Segundo Victor Matsudo, do Portal Agita Mundo, neste momento já
estão confirmados e registrados eventos em: Argentina, Aruba,
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Emirados Árabes, Espanha,
Inglaterra, Finlândia, Malásia, México, Nicarágua, Nigéria, Panamá,
Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela.

A proposta do Portal é estimular o maior número de comemorações possíveis para celebrar a data seja com grandes
eventos ou simplesmente avisando os amigos e familiares sobre a Caminhada Virtual. Feito isso, é recomendado que o
evento seja registrado no site: www.portalagita.org.br, de também pode ser baixado o pôster oficial.

Fonte:Portal Agita Mundo

CLIPPING

Celebração do Dia Mundial da Atividade Física
Polêmica nas aulas de Educação Física em MG
Lei do DF exige atestado médico para prática de educação física em escolas

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 111  Abril 2013

Fiscalização interdita dois estabelecimentos em Campo Grande (MS)

A fiscalização do CREF11 MSMT em parceria com o Procon/MS interditou dois
uma academia e um estúdio no início do mês da abril em Campo Grande
(MS).

Os dois locais estavam funcionando sem os alvarás de localização da
Prefeitura, da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros, além de não
terem registro no Conselho e nenhum Profissional de Educação Física atuando
no momento da fiscalização.

Os estabelecimentos já haviam sido fiscalizados pelo Conselho em 2012.
Antes da interdição, eles foram convocados para a regularização em duas
instâncias. "Nós autuamos e demos sete dias para se regularizarem. Não
procuraram o Conselho, então enviamos a intimação, mas de novo não
compareceram no CREF11", explica a Coordenadora de fiscalização do
Conselho, Fabiana Mesquita Rios [CREF 003755G/MS].

Diante as irregularidades, o Procon/MS, que acompanhou a operação,
interditou os dois locais. O CREF11 já fiscalizou 75 estabelecimentos em Mato
Grosso do Sul em 2013. Do total apenas três estavam regulares, 37 não
tinham registro e 35 tinham registro, mas estavam com algum tipo de

irregularidade.

Fonte:Dourados informa
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Justiça Federal suspende licitação de Ginástica Laboral do TRT a pedido do CREF7/DF

O Juiz da 22ª Vara Federal do Distrito Federal concedeu liminar requerida pelo CREF7, para suspender o Pregão Eletrônico nº
005/2013, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10), que previa a concorrência de profissionais e empresas
do ramo de Fisioterapia para prestar serviços de Ginástica Laboral aos funcionários do TRT10, sem sequer incluir a
possibilidade de contratação de profissionais e empresas de Educação Física.

O CREF7/DF argumentou que a legislação prevê que a Ginástica Laboral é atividade privativa do Profissional de Educação
Física. O juiz acatou a solicitação do CREF7 para que a licitação seja suspensa até decisão final do processo judicial, que
agora deve ser submetido ao Ministério Público Federal para que se manifeste.

Fonte:CREF7/DF

Academia é fechada em Vitória da Conquista

A Academia Dinossaurus, localizada em Vitória da Conquista (BA), foi fechada no início de abril, por não possuir documentos
legais para o funcionamento, e também por não ter registro no CREF13BA/SE.

O estabelecimento funcionava clandestinamente, e ficou conhecido nacionalmente por estar envolvido em um caso
polêmico: três jovens da cidade, que frequentavam a academia, foram internados devido ao uso de anabolizantes. Dois
deles ainda estão hospitalizados e correm risco de perder partes do corpo devido ao uso de anabolizantes para animais.

Fonte:CREF13/BASE

CREF3/SC e Vigilância Sanitária interditam academia em Fraiburgo e Florianopólis

O trabalho conjunto do CREF3/SC e a Vigilância Sanitária resultou na interdição de duas academia nos municípios de
Fraiburgo e Florianópolis. Em ambas as localidades, os estabelecimentos funcionavam normalmente quando os fiscais
realizaram a visita. Em ambas foi constatado que não havia um Profissional de Educação Física, nem alvará sanitário. No
caso de Fraiburgo além disso ainda foi constatado que a academia não possuia registro no CREF.

As duas ações foram realizadas pela Agente de Orientação e Fiscalização Leandra Capanema Teixeira [CREF 010002–G/SC]
e fiscais da Vigilância Sanitária.

Fonte: CREF3/SC

Na Bahia  Evento na orla estimulou a atividade física

Com o objetivo de sensibilizar a população em relação à prevenção de doenças crônicas e valorizar os benefícios
proporcionados pela prática da atividade física, as comemorações pelo Dia Mundial da Saúde, movimentaram o Jardim de
Alah, durante o domingo.

DO evento foi selado por uma caminhada que reuniu centenas de pessoas, entre professores de Educação Física,
desportistas, e amantes do esporte. A caminhada contou com o apoio do CREF13BA/SE e visou sensibilizar a população
para a adoção de hábitos saudáveis, através da prática de exercícios físicos e de um consumo alimentar equilibrado e
nutritivo.

A programação, que iniciou às 7h seguiu até às 13h, contando também com a realização de atividades recreativas, culturais
e esportivas como aulas de ritmos e apresentações de grupos de capoeira. Ainda ontem, aconteceram eventos simultâneos
nas demais cidades que sediarão os jogos da Copa do Mundo de 2014.

Fonte:CREF13/BASE
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DO evento foi selado por uma caminhada que reuniu centenas de pessoas, entre professores de Educação Física,
desportistas, e amantes do esporte. A caminhada contou com o apoio do CREF13BA/SE e visou sensibilizar a população
para a adoção de hábitos saudáveis, através da prática de exercícios físicos e de um consumo alimentar equilibrado e
nutritivo.

A programação, que iniciou às 7h seguiu até às 13h, contando também com a realização de atividades recreativas, culturais
e esportivas como aulas de ritmos e apresentações de grupos de capoeira. Ainda ontem, aconteceram eventos simultâneos
nas demais cidades que sediarão os jogos da Copa do Mundo de 2014.

Fonte:CREF13/BASE
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Inscrições para o Prêmio Pemberton serão encerradas no próximo dia 30/04

As inscrições de trabalhos para 3ª edição do Prêmio Pemberton serão encerradas no próximo dia 30/04. Os pesquisadores
poderão inscrever trabalho em duas categorias: pesquisa básica e pesquisa aplicada. Serão mais de R$ 100 mil em prêmios.
Além de premiar os melhores trabalhos de profissionais ligados à área de saúde, o Prêmio reconhece as instituições nas
quais foram desenvolvidas as duas pesquisas vencedoras.

O Prêmio Pemberton é uma iniciativa voltada a profissionais, instituições de pesquisa e universidades, nas diferentes áreas
da Saúde e afins: Medicina, Educação Física, Nutrição, Biologia, Engenharia de Alimentos etc. Seu objetivo é incentivar
pesquisas científicas com foco em bemestar e nos requisitos para uma vida saudável, tais como os benefícios da
alimentação equilibrada, da hidratação e da prática de exercícios físicos.

Os trabalhos serão avaliados por um Conselho Científico e o resultado final será divulgado na segunda quinzena de agosto.

Fonte:http://www.premiopemberton.com.br/

CLIPPING

Equipamentos esportivos são apreendidos na Praia de Iracema (Fortaleza/CE)
Exercício físico é eficiente no controle da pressão arterial
Atividade física reduz risco de câncer na pósmenopausa

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo  terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Em Alegrete  No município de Alegrete, a mobilização é no sentido de garantir a presença de profissionais de Educação
Física na sala de aula nas sérias iniciais. Uma proposta de Lei será feita pelo vereador do município Roger Dorneles Severo
em breve.

Fonte:CREF2/RS

Em Manaus (AM), mercado cresce com academias instaladas nos bairros

O número de academias de ginástica em Manaus dobrou nos últimos quatro anos, segundo o CREF8/AMACAPPARORR. A
cidade conta hoje com 200 academias. Parte dessa evolução está ligada em grande parte aos novos empreendimentos que
se proliferaram nos bairros periféricos. 

Segundo o Presidente do CREF8, Jean Carlos Azevedo [CREF 000964G/AM], essa expansão se dá, principalmente, pela
comodidade de estarem localizadas nas áreas residenciais. “O que percebemos de uns tempos para cá foi uma segmentação
no mercado de academias. Hoje, já é comum encontrarmos estabelecimentos voltados apenas para mulheres ou só para
musculação”, afirmou.

Um dos pontos negativos trazidos com a proliferação das academias em Manaus foi o aumento da informalidade. Para inibir
a prática, o CREF8 vem atuando sistematicamente e nos últimos dois anos autuou 300 academias que apresentavam
irregularidades e lacrou, definitivamente, quatro delas.

De acordo com a Diretora Administrativa do Conselho, Ingra Mesquita, as infrações vão desde as mais simples, como o
registro profissional desatualizado dos instrutores, o exercício ilegal da profissão e a utilização de equipamentos caseiros.
Ingra aconselha que, ao escolher uma academia, o cliente deve exigir o registro no Conselho, saber se os profissionais são
habilitados, verificar as condições e exigir uma avaliação física completa.

Fonte: D24 AM

Criada a Câmara do Paradesporto no Rio Grande do Sul

A Câmara Técnica de Paradesporto e Atividades Físicas Adaptadas do CREF2/RS realizou no último dia 22/04, sua primeira
reunião, quando elegeu como Presidente Leila Castillo Label [CREF 000113G/RS]. A Câmara, aberta a todos os Profissionais
de Educação Física, tem entre seus objetivos a garantia da Educação Física a todas as pessoas com algum tipo de
deficiência, bem como a divulgação do paradesporto. Entre suas primeiras ações, estará a realização de um evento que
promoverá o paradesporto e seus atletas no Rio Grande do Sul.

Fonte:CREF2/RS

CREF3 fiscaliza 33 estabelecimentos

Trinta e três estabelecimentos foram visitados pelo CREF3/SC entre os dias 15 e 19 de abril nas Secretarias de
Desenvolvimento Regional (SDR) de Campos Novos, Curitibanos e Timbó. Foram encontrados seis estabelecimentos sem
registro junto ao CREF3/SC na SDR de Timbó e na SDR de Campos Novos e Curitibanos, três. Os estabelecimentos sem
registro foram notificados e terão um prazo de 30 dias para regularizarem sua situação junto ao CREF3/SC e Vigilância
Sanitária, caso não regularizem serão impedidos de funcionar até a efetiva regularização.

As principais irregularidades constatadas nos estabelecimentos registrados foram: a ausência do responsável técnico e
acadêmicos sem termo de compromisso de estágio.

Neste sentido, a supervisora de atividades fins do CREF3/SC Cristiane Lindner Giorgi [CREF 010363G/SC] alerta que "o
estágio em academias, clubes e federações é permitido somente aos acadêmicos do Curso de BACHARELADO em Educação
Física a partir da metade do Curso, o que corresponde à quinta fase e deve ser supervisionado por um profissional de
Educação Física devidamente habilitado e registrado. A efetivação do estágio se dá através da apresentação do Termo de
Compromisso de Estágio firmado entre o Acadêmico, Instituição de Ensino Superior e Estabelecimento".
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Nº 112  Abril 2013

Fiscalização fecha três academias em Caxias do Sul (RS)

Agentes do Departamento de Fiscalização e Orientação do CREF2/RS fecharam três academias em operação realizada na
semana passada em Caxias do Sul. Durante a ação, foram verificados 20 estabelecimentos, dentre os quais apenas três
estavam em situação regular. Foram constatadas 26 infrações por exercício ilegal da profissão, quatro academias sem
registro no Conselho e nove sem a presença do Profissional de Educação Física.

Fonte:CREF2/RS

Presidente da Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano
defende o Profissional de Educação Física no Plenário

O Presidente da Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento
Humano (FPAFPDH), deputado federal João Arruda, fez um pronunciamento na
última quintafeira (11/04) na Câmara Federal, defendendo os profissionais e
estudantes de Educação Física.

Na ocasião, Arruda demonstrou sua preocupação com relação às políticas públicas
do esporte que estão sendo implantadas pelo Governo Federal e sugeriu a criação
de um projeto ou programa para contratar profissionais para atuarem junto às
estruturas existentes para a prática de atividades físicas.

"Nós estamos usando mal os nossos professores, e isto é muito ruim. Quando
alguém pratica atividade física, faz exercício físico, ele consegue otimizar o seu
trabalho, a queima calórica e todos os benefícios obtidos pela atividade física,

quando se tem o acompanhamento de um professor”, enfatizou durante o pronunciamento.

Fonte:Site do Deputado João Arruda

Frente Parlamentar da Educação Física e Desporto é instalada em Porto Alegre

O Salão Ana Terra, na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, foi palco ontem,
17/04, do lançamento da Frente Parlamentar da Educação Física e Desporto, que será
presidida pelo vereador e Conselheiro Federal do CONFEF Professor Garcia [CREF 000002
G/RS].

Segundo Garcia, a Frente irá se encarregar de questões como a Copa do Mundo, as
diversas construções esportivas, a Educação Física Escolar e as alterações na LDB. “É
essencial que nos envolvamos nestas temáticas, para que Porto Alegre esteja à frente de
questões fundamentais para a saúde de sua população”, destacou.

Na ocasião o Presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ], afirmou que a
criação de frentes no legislativo são fundamentais para que os parlamentares possam
compreender a importância do Profissional de Educação Física. “É necessário que se
entenda que o esporte em si pode ser até fatal, causando lesões irreversíveis. Ele se torna salutar quando bem orientado,
ou seja, com a participação de um Profissional de Educação Física”, afirmou.

O Presidente do CREF2/RS, Eduardo Merino [CREF 004493G/RS], lembrou que existem demandas muito antigas, como a
Educação Física Escolar, as quais a Frente deve se debruçar. “Os centros comunitários também devem estar entre suas
prioridades”.
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também foram detectadas. Ficou acordado entre as partes, através de documentos assinados com prazos definidos,
correção destas infrações. Caso esses prazos não sejam cumpridos, os responsáveis responderão junto ao setor jurídico do
CREF10

Fonte:CREF10/PBRN

CLIPPING

Manaus tem 52% dos adultos com sobrepeso
Atividades físicas previnem câncer, aponta pesquisa
Dicas de alimentação saudável transmitidas às crianças provocam mudanças dos pais

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo  terminantemente contra qualquer prática de Spam.
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Nº 113  Maio 2013

CREF3, Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania e o Procon lançam Nota Técnica para
regulamentação da EF em Santa Catarina

O CREF3/SC, a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania e o Procon/SC
assinaram no final do mês de abril, uma Nota Técnica para a regulamentação e
normatização dos serviços de Educação Física no Estado. 

"A finalidade é proteger o usuário do serviço e esta parceria com o Procon é um
importante passo para garantir a prestação de serviços de qualidade", destaca
o Presidente do CREF3, Eloir Edilson Simm [CREF 000251G/SC]. 

Participaram do evento e da assinatura da Nota Técnica a secretária de Estado
da Justiça e Cidadania, Ada Faraco De Luca, a diretora do Procon estadual,
Elizabete Fernandes, o diretor jurídico, Gabriel Meurer, o gerente do Procon,
Jurandir Silveira. 

Do CREF3 participaram, além do Presidente, o expresidente Marino Tessari [CREF 000007G/SC], a gestora do Conselho,
Marli Trentin [CREF 001624G/SC], o assessor jurídico, Luciano Hostins, e os conselheiros e integrantes da Diretoria, Pedro
Morales [CREF 000533G/SC], Marcelo Scharf [CREF 001050G/SC] e Luiz Claudio Cardoso [CREF 000743G/SC].

Fonte: CREF3/SC 

NOTÍCIAS DO PIAUÍ

Ministério Público emite parecer favorável ao CREF5 em relação ao concurso que tinha como exigência mínima
estar cursando o 5° período da Licenciatura em EF

A Procuradoria da República no Estado do Piauí considerouabusivo e ilegal o edital do concurso público para contratação de
professores de Educação Física em que o requisito de escolaridade mínima era estar cursando o 5° período da Licenciatura
Plena.

Segue a decisão da Procuradoria: "Se a função principal dos novos contratados é exercer o magistério, mesmo que em
caráter de urgência e por tempo determinado, deverão ser observadas todas as normas regulamentadoras da profissão. No
caso em comento, quais sejam, a Graduação em curso de Nível Superior e a inscrição no respectivo Conselho de Classe". 

Fonte: CREF5

Secretaria de Educação exige CREF para atuação no esporte educacional

Uma grande conquista foi obtida este ano pelos Profissionais de Educação Física que atuam nas escolas estaduais do Piauí.
Foi assinada, recentemente, a portaria GSE/ADM Nº 0019/2013 pelo Secretário de Educação do Estado do Piauí que dispõe
sobre a lotação do(a) professor(a) de Educação Física na disciplina Educação Física e no Esporte Educacional nas escolas de
educação básica da Rede Pública Estadual do Piauí, na qual, em seu Art. 1º, resolve: "Nas escolas de educação básica da
Rede Pública Estadual do Piauí o Esporte Educacional será ministrado e desenvolvido pelo(a) Professor(a) de Educação Física
da rede, lotado na escola, licenciado e devidamente habilitado(a) no Conselho Regional de Educação Física (CREF)".

Fonte: CREF5/Seccional PI

Profissional de Educação Física assume coordenação de Unidade de Saúde em Curitiba
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sobre a lotação do(a) professor(a) de Educação Física na disciplina Educação Física e no Esporte Educacional nas escolas de
educação básica da Rede Pública Estadual do Piauí, na qual, em seu Art. 1º, resolve: "Nas escolas de educação básica da
Rede Pública Estadual do Piauí o Esporte Educacional será ministrado e desenvolvido pelo(a) Professor(a) de Educação Física
da rede, lotado na escola, licenciado e devidamente habilitado(a) no Conselho Regional de Educação Física (CREF)".

Fonte: CREF5/Seccional PI

Profissional de Educação Física assume coordenação de Unidade de Saúde em Curitiba
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No início de abril, o Profissional de Educação Física Marcos André da Luz [CREF
007152G/PR] foi nomeado para o cargo de Coordenador da Unidade de Saúde
Cândido Portinari, em Curitiba.

Marcos André da Luz visitou o CREF9, onde compartilhou a experiência que vem
tendo no novo cargo dentro da Secretaria Municipal de Saúde.

O CREF9/PR oferece a Marcos André todo o respaldo para exercer essa nova
função que, além de uma oportunidade em sua vida profissional, irá alavancar
novos profissionais na gestão da saúde em Curitiba.

Fonte: CREF9

CREF 7 interdita academia em Brasília

A Fiscalização do CREF7/DF, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária, visitou academias de ginástica do bairro Lago Sul,
em Brasília e após detectar irregularidades em uma delas, como a ausência de responsável técnico nomeado  a despeito de
algumas notificações do CREF decidiram interditar o estabelecimento, até a regularização da situação.

A ação, que deverá se repetir mais vezes ao longo do ano, contou com a presença da Presidente do CREF7/DF, Cristina
Calegaro [CREF 000030G/DF].

Fonte: CREF7

Professores de Educação Física da rede estadual de São Paulo DEVEM ter registro
profissional

O comunicado é resultado do cumprimento à decisão judicial da Ação Civil Pública proposta pelo CREF4/SP contra o Estado
que determinou que todos os docentes da disciplina de Educação Física da Educação Básica em atuação na Rede Publica
Estadual da Educação de São Paulo deverão obter, obrigatoriamente, o devido registro profissional no Sistema
CONFEF/CREFs, de acordo com o artigo 1º da Lei 9.696/98, devendo apresentar prova do registro ao Diretor da Unidade
Escolar, estendendo tal exigência à nomeação/contratação dos novos servidores.

O comunicado também reconheceu que o Estado de São Paulo não pode impedir ou embaraçar a fiscalização do CREF4/SP
nas dependências das escolas da Rede Publica Estadual da Educação de São Paulo.

O Estado de São Paulo, em cumprimento à decisão judicial, estendeu a obrigatoriedade do registro a todos os Professores
de Educação Física da Rede Pública Estadual no Sistema CONFEF/CREF a todos os docentes efetivos e contratados da Rede
Publica Estadual da Educação de São Paulo, inclusive aqueles admitidos antes da publicação da Lei Federal n. 9.696/98.

Por fim, importante ressaltar que o comunicado deve ser imediatamente cumprido por todos os servidores, uma vez que
não determina período de vacância.

Fonte: CREF4/SP

Audiência em Campo Grande  Próximo passo é protocolar a proposta como Projeto de Lei

O CREF11/MSMT participou na última terçafeira (14/05), de uma Audiência Pública, realizada na Câmara Municipal de
Campo Grande pela Comissão Permanente de Educação e Desportos.

O objetivo da audiência foi discutir sobre o número de aulas de educação física em todos os níveis nas escolas municipais de
Campo Grande e seus benefícios diante da ascensão de doenças relacionadas ao sedentarismo e seus custos ao Poder
Público.
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No início de abril, o Profissional de Educação Física Marcos André da Luz [CREF
007152G/PR] foi nomeado para o cargo de Coordenador da Unidade de Saúde
Cândido Portinari, em Curitiba.

Marcos André da Luz visitou o CREF9, onde compartilhou a experiência que vem
tendo no novo cargo dentro da Secretaria Municipal de Saúde.

O CREF9/PR oferece a Marcos André todo o respaldo para exercer essa nova
função que, além de uma oportunidade em sua vida profissional, irá alavancar
novos profissionais na gestão da saúde em Curitiba.

Fonte: CREF9

CREF 7 interdita academia em Brasília

A Fiscalização do CREF7/DF, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária, visitou academias de ginástica do bairro Lago Sul,
em Brasília e após detectar irregularidades em uma delas, como a ausência de responsável técnico nomeado  a despeito de
algumas notificações do CREF decidiram interditar o estabelecimento, até a regularização da situação.

A ação, que deverá se repetir mais vezes ao longo do ano, contou com a presença da Presidente do CREF7/DF, Cristina
Calegaro [CREF 000030G/DF].

Fonte: CREF7

Professores de Educação Física da rede estadual de São Paulo DEVEM ter registro
profissional

O comunicado é resultado do cumprimento à decisão judicial da Ação Civil Pública proposta pelo CREF4/SP contra o Estado
que determinou que todos os docentes da disciplina de Educação Física da Educação Básica em atuação na Rede Publica
Estadual da Educação de São Paulo deverão obter, obrigatoriamente, o devido registro profissional no Sistema
CONFEF/CREFs, de acordo com o artigo 1º da Lei 9.696/98, devendo apresentar prova do registro ao Diretor da Unidade
Escolar, estendendo tal exigência à nomeação/contratação dos novos servidores.

O comunicado também reconheceu que o Estado de São Paulo não pode impedir ou embaraçar a fiscalização do CREF4/SP
nas dependências das escolas da Rede Publica Estadual da Educação de São Paulo.

O Estado de São Paulo, em cumprimento à decisão judicial, estendeu a obrigatoriedade do registro a todos os Professores
de Educação Física da Rede Pública Estadual no Sistema CONFEF/CREF a todos os docentes efetivos e contratados da Rede
Publica Estadual da Educação de São Paulo, inclusive aqueles admitidos antes da publicação da Lei Federal n. 9.696/98.

Por fim, importante ressaltar que o comunicado deve ser imediatamente cumprido por todos os servidores, uma vez que
não determina período de vacância.

Fonte: CREF4/SP

Audiência em Campo Grande  Próximo passo é protocolar a proposta como Projeto de Lei

O CREF11/MSMT participou na última terçafeira (14/05), de uma Audiência Pública, realizada na Câmara Municipal de
Campo Grande pela Comissão Permanente de Educação e Desportos.

O objetivo da audiência foi discutir sobre o número de aulas de educação física em todos os níveis nas escolas municipais de
Campo Grande e seus benefícios diante da ascensão de doenças relacionadas ao sedentarismo e seus custos ao Poder
Público.
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O Conselheiro Silvio Lobo [CREF 000543G/MS] esteve representando o CREF11
na audiência. “Foi apresentado um préprojeto que fixa em três aulas práticas
semanais. O Conselho ficou com cópia da minuta e vamos analisar o conteúdo e
fazer alterações caso sejam necessárias. Nós pretendemos aumentar essa carga
horária. Isso vai refletir nas futuras gerações com uma mudança de
comportamento e com o incentivo de hábitos mais saudáveis”, explica Silvio Lobo.

De acordo com o Conselheiro a ideia é que seja realizada uma nova audiência
para se discutir as alterações na proposta, que deverá ser protocolada na Câmara
como Projeto de Lei. “A aula prática três vezes na semana será uma dos meios de
reduzir os índices da obesidade infantil. A metodologia correta de se trabalhar

com os alunos é ensinálos a praticar uma atividade física e explicar para ele porque isso faz bem para saúde, que parte do
corpo trabalha. A teoria tem que estar aliada a aula prática”, destaca Silvio Lobo.

Fonte: CREF9

CLIPPING

Jovens obesos têm risco duas vezes maior de morrer antes dos 55 anos
Governo lança programa de incentivo a talentos do esporte na escola
Confira mitos e verdades sobre a prática de exercícios físicos no frio

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo  terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 114  Maio 2013

Lei municipal institui Semana da Educação Olímpica em Caicó (RN)

Desde o último dia 13 de maio de 2013, foi instituída nas Escolas Municipais de Caicó (RN), a 
Semana da Educação Olímpica. De acordo com a Lei 4.576/2013, que incluiu o evento no calendário 
das escolas do município, a Semana deverá ser realizada no dia 23 de junho, quando é 
comemorado o dia olímpico, sempre observando o caráter multicultural que caracteriza o esporte.

Assim, devem ser priorizadas atividades que "apresentem valores de modo a educar, engajar e 
influenciar crianças e jovens para o desenvolvimento social e do comportamento ético em prol da 
cidadania e da comunidade", traz o texto da Lei. 

Fonte: CREF10/PBRN

CREF3/SC e Vigilância Sanitária realizam fiscalizações e visitam 70 estabelecimentos

O CREF3/SC em conjunto com a Vigilância Sanitária visitou, nos primeiros 17 dias do mês de maio, 70 estabelecimentos onde há 
prática de atividade física nos municípios de Chapecó, Itajaí, Joinville, Palmitos, Caibi, Mondai e na Secretaria de Desenvolvimento 
Regional de Seara. A principal irregularidade apurada foi a ausência do responsável técnico e/ou seu substituto.

“Neste sentido, vale lembrar que conforme LeiI Nº 10.361, de 10 de janeiro de 1997 e Decreto Nº 3.150, de 25 de agosto de 
1998 Art. 10. Parágrafo 2º, a presença do responsável técnico é obrigatória durante todo horário de funcionamento, sendo 
assim, a academia só pode ser aberta quando o responsável técnico ou seu substituto estiverem presentes”, expõe 
Cristiane Lindner Giorgi [CREF 010363G/SC], supervisora de atividades fins do CREF3/SC.

Na cidade de Chapecó um estabelecimento foi interditado, pois além de apresentar irregularidades físicas junto à Vigilância 
Sanitária, estava funcionando sem a presença do responsável técnico.

Em Palmitos, Caibi e Mondaí, a Agente de Orientação e Fiscalização Joana Bastos Matos [CREF 011042G/SC], junto com 
as Vigilâncias Sanitárias locais identificou estabelecimentos funcionando sem registro no Conselho, em desacordo com a Lei Nº 
6.839, de 30 de outubro de 1980.

Já na cidade de Joinville, a Agente de Orientação e Fiscalização Leandra Capanema Teixeira [CREF 010002G/SC], 
constatou 13 estabelecimentos funcionando sem o registro no CREF3/SC. Os estabelecimentos sem registro receberam um 
auto de infração e terão 30 dias para se adequarem ao CREF3/SC e a Vigilância Sanitária.

Fonte: CREF3

CREF5 implanta PROGRAMA CREF ITINERANTE

Desde o último mês de abril que o CREF5/CEPI–MA implantou o programa denominado “CREF Itinerante”. A finalidade é 
aproximar o CREF5 dos profissionais de Educação Física, as empresas prestadoras de serviço na área de atividades físicas 
desportivas e similares, que se encontram localizadas nas regiões distantes da sede regional e de suas seccionais.

O programa conta com a participação dos profissionais registrados das regiões a serem visitadas, que, através da interação via 
site do Conselho, indicam as demandas da região. De acordo com essas demandas, o CREF oferta cursos que vão suprir as 
necessidades e interesses dos profissionais da região contemplada.

Os dois principais objetivos do programa são garantir a sociedade que os serviços prestados na área da atividade física, 
esportiva e similares nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, sejam de fatos exercidos por profissionais de Educação Física 
habilitado pelo Sistema CONFEF/CREFS e que as empresas prestadoras de serviços na área de atividade físicas esportivas e 
similares estejam devidamente credenciadas garantindo qualidade e segurança no serviço prestado ao usuário; Facilitar o 
acesso dos profissionais e empresas prestadoras de serviço na área de atividades físicas, desportivas e similares aos serviços 
administrativos do CREF5 /CE-PI-MA.
Fonte: CREF5/CE-PI-MA
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CREF8 instala cinco seccionais

Cinco novas seccionais do CREF8/AMACAPPARORR foram instaladas recentemente com o objetivo de dinamizar o
trabalho do Conselho visando o desenvolvimento e fortalecimento do Sistema CONFEF/CREFs na sua região de atuação.

As novas seccionais são: Pará  em Belém (PA); Acre  em Rio Branco (AC); Amapá  em Macapá – (AP); Rondônia  em
Porto Velho (RO); Roraima  em Boa Vista (RR). As resoluções de instalação foram publicadas no Diário Oficial da União.

Tal medida se deu através de discussão na Diretoria do CREF8, pleiteada pelos coordenadores estaduais e discutidas no
Plenário do Conselho.

Fonte: CREF8

Audiência realizada em Alegrete (RS) discute presença do Professor de Educação Física
nas séries iniciais

Uma Audiência Pública sobre a obrigatoriedade da formação, em
Curso Superior de Educação Física para a docência da disciplina
Educação Física no Ensino Fundamental da Rede Municipal de
Alegrete, foi realizada no último dia 24/05 na Câmara Municipal da
cidade. O tema, que já foi analisado pela Comissão de Justiça e
Redação agora vai para a análise dos parlamentares.

Durante as duas horas de intenso debate, as diversas
manifestações sobre a referida lei, o papel do Professor de
Educação Física junto as séries iniciais da Rede Municipal, os 
vários benefícios, seja na área da saúde, no aprendizado da
criança, nas partes cognitivas e motoras,  a prática do esporte
como inclusão social, o lazer e as atividades lúdicas, é a reflexão

que o Conselho de Educação Física tem feito em todo o País, que o Profissional habilitado que busca o seu espaço, também
exerça suas atividades nas séries iniciais, desde o 1º ano do Ensino Fundamental.

A audiência contou com as presenças do vereador e Profissional de Educação Física, Professor Garcia [CREF 000002
G/RS] e da Conselheira e Presidente da Câmara de Educação Física Escolar CREF2/RS, Miryam Brauch [CREF 006834
G/RS].

Fonte: CREF2

Profissional de Educação Física recebe título de Professor Emérito da UFRJ

No próximo dia 07 de junho a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) concederá o título de Professor Emérito ao
Profissional de Educação Física, Vinicius Ruas Ferreira da Silva [CREF 008617GRJ].

A Concessão foi aprovada pela Congregação da Escola de Educação Física e Desportos e pelo Conselho de Coordenação do
CCS. O Conselho Universitário aprovou, por unanimidade e aclamação, a concessão do título, de acordo com o parecer

favorável da Comissão de Ensino e Títulos.

A solenidade de entrega do título será às 16h no Salão Eletrobrás de Altos Estudos, localizado na Av. Rui Barbosa, 762 
Flamengo, Rio de Janeiro (RJ).
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favorável da Comissão de Ensino e Títulos.

A solenidade de entrega do título será às 16h no Salão Eletrobrás de Altos Estudos, localizado na Av. Rui Barbosa, 762 
Flamengo, Rio de Janeiro (RJ).

CLIPPING

Que Conhecimentos a População Espera do Profissional de Educação Física?
Uso de suplementos requer cuidados!
Atividade física previne câncer de pulmão e cólon em homens aos 50 anos

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo  terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 115  Junho 2013

CREF SC investe na formação profissional com os Seminários Regionais

Com a proposta de integrar os profissionais de Educação Física e debater a
Profissão, 18 cidades de Santa Catarina receberão até o final de agosto, os
Seminários Regionais de Educação Física. O objetivo é promover a qualificação
e o aperfeiçoamento dos profissionais que atuam em diferentes espaços,
abrangendo as 36 Secretarias de Desenvolvimento Regional de Santa Catarina.

Os seminários são voltados aos professores de Educação Física das Redes
Municipal, Estadual e Particular de Ensino, além dos profissionais que atuam na
Promoção da Saúde e da Qualidade de Vida das populações locais. O seminário
realizado no último mês nas cidades de Mafra e Jaraguá do Sul contou com a
presença de mais de 450 pessoas. 
Confira a programação e inscrevase neste link. 

Fonte:CREF3/SC

Prefeitura de Salto do Céu (MT) exige registro em concurso

Os candidatos à vaga de Profissional de Educação Física na Prefeitura de Salto do Céu (MT) deverão ter registro no
Conselho, conforme indica nova retificação do edital.

A correção se deu em resposta ao ofício do CREF11/MSMT que solicitou a mudança. De acordo com a retificação assinada
pelo presidente da Comissão Organizadora da seleção, Mauto Teixeira Espindola, “fica esclarecido que para concorrer ao
cargo de Professor de Educação Física do edital 001/2013 da prefeitura de Salto do Céu, o candidato deve possuir ensino
superior na área e registro no Conselho de Classe.” 

Fonte: CREF11/MSMT

CREF5 divulga balanço de fiscalização do mês de maio

No mês de maio a equipe de fiscalização do CREF5 acompanhou de perto as cidades de Itaiçaba e Fortaleza, no Ceará. As
visitas foram feitas em academias, escolas e centros esportivos. Com registro no Conselho foram contabilizados 36
profissionais, além de cinco pessoas jurídicas.

Na seccional Maranhão, as visitas foram realizadas em São Luís, Vargem Grande, Itapecuru, Chapadinha, Brejo, Anapurus e
São Bernardo. Foram alvos da fiscalização academias, profissionais, além dos Jogos Escolares Maranhenses (JEM’S). Ao fim
da vistoria foram contabilizados oito profissionais e 15 pessoas jurídicas registradas. O número de nãoregistrados no
Conselho foi maior, calculandose 53 pessoas jurídicas e duas pessoas físicas. 

Fonte: CREF5
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Academias em Campina Grande (PB) são notificadas em fiscalização feita pelo CREF10

No último mês de maio, o CREF10/PBRN visitou e notificou 15 estabelecimentos prestadores de serviços em atividade física
na cidade de Campina Grande (PB).

Entre as irregularidades constatadas foram descobertos estagiários em situação irregular, profissionais atuando sem
registro, estabelecimentos sem Profissional de Educação Física para acompanhar os alunos, ausência de certificado de
credenciamento de pessoa jurídica no CREF, profissionais sem portar a Cédula de Identidade Profissional, além de pessoas
exercendo ilegalmente a profissão.

Foi acordado entre as partes, através do registro das notificações, um prazo de 15 dias para regularizar sua situação junto
ao Conselho. Caso esse prazo não seja cumprido, os responsáveis responderão junto ao setor jurídico do Conselho ou
demais órgãos.

Fonte: CREF10

CREF3 discute Qualificação Profissional com Instituições de Ensino de SC

Coordenadores e representantes dos cursos de Educação Física de 18 Instituições 
de Ensino de Santa Catarina participaram do Seminário Qualificação 
Profissional em Educação Física realizado pelo CREF3/SC. O evento foi realizado 
em Florianópolis.

O objetivo do evento foi discutir e propor a qualificação profissional, 
consolidando um Plano Plurianual Integrado para a Educação Física, bem 
como aproximar os interessados no desenvolvimento da Educação Física. A 
programação contou com palestras sobre Educação Física, Esportes e Inovação, 
ministrada pelo Prof. Dr. Lamartine Pereira da Costa [CREF 000118-G/JR];

Educação Fisica, Saúde e Qualidade de Vida, proferida pelo Prof. Dr. Markus Vinicius Nahas [CREF 000150-G/SC]; 
Formação Profissional na Educação Física, pela Profª Dra. Iguatemy de Lucena Martins [CREF 000001G/PB] e 
Formação Continuada em Educação Física, ministrada pelo Prof. Dr. Juarez Vieira do Nascimento [CREF 000037G/SC]. 

Fonte: CREFSC

Professores da Rede Pública Municipal de Ensino em São Paulo devem se registrar até o
dia 1º de setembro

Os Professores de Educação Física do Ensino Fundamental II e Médio das escolas municipais de São Paulo têm até o dia 1°de 
setembro para apresentar o registro ou requerimento no Sistema CONFEF/CREF junto ao diretor da sua respectiva 
unidade escolar. A determinação, publicada no Diário Oficial de São Paulo no último dia 03/06, cumpre a decisão judicial da 
Ação Civil Pública do Conselho contra o município. 

No âmbito estadual, por meio de comunicado do dia 08/05, ficou determinado a todos os docentes da disciplina de Educação 
Física da Educação Básica, em atuação na Rede Pública Estadual, a também obrigatoriedade do Registro Profissional.

Clique aqui e veja a íntegra do Comunicado nº 787. 

Fonte: CREF4/SP

Justiça determina a exigência do registro de técnicos em jogos escolares no Rio Grande do
Norte

A 1ª Vara da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte determinou que o Estado, através da Secretaria de Educação e Cultura
(SEEC), exija os registros dos profissionais que atuarão nos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (JERN's) e do
Campeonato de Escolas Estaduais e Municipais (CEEM's). A determinação é resultado de solicitação feita pelo CREF10,
seccional Rio Grande do Norte. 

Ainda de acordo com a determinação, os profissionais devem ser graduados em Educação Física, ter registro no
CONFEF/CREF e pertencer legalmente ao quadro funcional do estabelecimento de ensino que o inscreveu. O CREF/RN
enviará representantes aos eventos para que sejam feitas fiscalizações.

O exercício da função de um profissional registrado está prevista no art.23 do Regulamento Geral do JERN's 2013 e no
art.22 do Regulamento Geral do CEEM's 2013, porém a ação reforça essa obrigatoriedade.

Fonte: Tribuna do Norte
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Justiça determina a exigência do registro de técnicos em jogos escolares no Rio Grande do
Norte

A 1ª Vara da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte determinou que o Estado, através da Secretaria de Educação e Cultura
(SEEC), exija os registros dos profissionais que atuarão nos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (JERN's) e do
Campeonato de Escolas Estaduais e Municipais (CEEM's). A determinação é resultado de solicitação feita pelo CREF10,
seccional Rio Grande do Norte. 

Ainda de acordo com a determinação, os profissionais devem ser graduados em Educação Física, ter registro no
CONFEF/CREF e pertencer legalmente ao quadro funcional do estabelecimento de ensino que o inscreveu. O CREF/RN
enviará representantes aos eventos para que sejam feitas fiscalizações.

O exercício da função de um profissional registrado está prevista no art.23 do Regulamento Geral do JERN's 2013 e no
art.22 do Regulamento Geral do CEEM's 2013, porém a ação reforça essa obrigatoriedade.

Fonte: Tribuna do Norte

Projetos que valorizam a Educação Física são aprovados em Maringá (PR)

A administração municipal de Maringá (PR) irá oferecer, gratuitamente, à população, nos centros esportivos, centros
comunitários e estabelecimentos de ensino, aulas de atletismo, de Educação Física para a terceira idade, defesa pessoal,
entre outras. É o que prevê um projeto de lei aprovado nesta terçafeira 11/06, em primeira discussão, na Câmara de
Vereadores. As atividades serão realizadas nos centros comunitários dos bairros onde não houver centros esportivos ou
escolas municipais com quadra ou espaço adequado. 

Os vereadores aprovaram ainda, em primeira discussão, outro projeto que prevê a criação de escolas de esportes nos
centros esportivos municipais. De acordo com a proposta, o corpo docente será composto por técnicos e professores de
Educação Física das secretarias de Educação e Esportes e Lazer. Também poderá ser feito convênio com instituições de
ensino para a utilização de estagiários de Educação Física.

A intenção desses projetos é incentivar a prática regular de atividade física na cidade.

Fonte: Câmara Municipal de Maringá

CLIPPING

Projeto Ativação promove exercícios físicos orientados
Alunos das creches municipais de Rio Claro (RJ) têm aulas de Educação Física
Atividade física durante a gravidez

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Terçafeira, 21 de março de 2017 Fale conosco

Nº 116  Junho 2013

CREF9/PR realiza mutirão de fiscalização e atendimento nos Jogos Abertos do Paraná

O CREF9/PR, representado pelos seus agentes, realizaram durante os Jogos
Abertos do Paraná, a fiscalização e identificação de profissionais. A
finalidade da vistoria foi impedir que pessoas não habilitadas atuassem
como técnicos, auxiliares ou preparadores físicos.

Além da inspeção, o CREF9 levou às regiões o seu Posto de Atendimento
Itinerante, trazendo um maior conforto aos profissionais, que evitaram ir
até a sede em Curitiba. O CREF entrega cédulas, boletos, dá orientações,
entre outros atendimentos.

Fonte: CREF9/PR

CREF2/RS levanta discussão sobre a Educação Física nas escolas

O CREF2/RS, através da Câmara de Educação Física Escolar, realizou no dia
13/06, durante a 20ª Convenção Brasil, o Seminário de Educação Física
Escolar, na Sociedade de Ginástica Porto Alegre(Sogipa). Estiveram presentes
como palestrantes, os professores Eliana Alves [CREF 002649G/RS],
Márcia Cruz [CREF 007542G/RS] e Carlos Pilenghi Costa [CREF
001690G/RS], além do o vereador Professor Garcia [CREF 000002
G/RS].

Uma das principais reivindicações defendidas pelo CREF2/RS é a
obrigatoriedade da presença do Profissional de Educação Física nas séries
iniciais do ensino público. Atualmente, nas escolas estaduais, as aulas do 1º
ao 5º ano do ensino fundamental são ministradas por professores
generalistas, o que exclui cerca de 300 mil crianças da iniciação esportiva no
Estado.

Segundo o Professor Garcia, atualmente as crianças apresentam doenças que até pouco tempo eram relacionadas aos
adultos, como hipertensão, glicose alta e colesterol. “Para prevenilas, temos que contar com a orientação correta do
Profissional habilitado nas aulas de Educação Física nas séries iniciais”.

Registro no CREF  Inclusive, a posse no cargo de Professor de Educação Física do Colégio Militar de Porto Alegre será
deferida apenas aos candidatos aprovados que comprovarem o registro no CREF. É o que determina o General de Divisão do
Exército Brasileiro, Antônio Hamilton Martins Mourão, em ofício ao CREF2/RS. A deliberação se refere ao Edital
nº001/DECEX, de 12 de abril.

Fonte: CREF2/RS

Plenária realizada pelo CREF3/SC debate parceria com o PROCON

Nos dias 14 e 15 de junho, o CREF3/SC realizou Reunião Plenária em Chapecó. No dia 14 foi realizada uma reunião com a
comunidade e contou com a presença de diversas entidades diretamente ligadas com as ações desenvolvidas pelo Conselho.

O encontro teve como objetivo divulgar a nota técnica do PROCON/SC e esclarecer as intervenções dos Profissionais de
Educação Física, bem como buscar uma aproximação com as entidades, visando ações conjuntas para que a sociedade seja
atendida com qualidade e segurança por Profissionais qualificados.

Fonte: CREF3/SC
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SeccionalMT encontra irregularidades em Primavera do Leste (MT)

Duas academias foram fiscalizadas em Primavera do Leste (MT) durante Congresso Técnico e na abertura do 9° Jogos
Escolares Regionais de Mato Grosso. Em uma delas foram constatadas irregularidades, além de dois profissionais atuando
com pendências no CREF. A fiscalização foi realizada pelo Presidente da SeccionalMT do CREF11, Carlos Eilert [CREF
000015G/MT].

Durante a competição foi constatado que o técnico da equipe de handebol da Chapada dos Guimarães estava com
irregularidades junto ao CREF11 e o mesmo foi impedido de acompanhar a partida.

O evento, que ocorreu entre os dias 13 e 16 de junho, contou com presença de 35 Profissionais de Educação Física e
participação de cerca de 500 atletas, oriundos de várias cidades do Estado.

Fonte: CREF11/MSMT

CREF12 Seccional Alagoas firma convênio com Tribunal de Justiça para fiscalizar
academias

O CREF12/PEAL, através de seus representantes, firmou convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça de Alagoas
(TJ/AL). A parceria visa tomar medidas protetivas, com fiscalização em academias do estado, identificando irregularidades,
bem como o uso de esteroides e anabolizantes. 

A Presidente do CREF12, Nadja Harrop [CREF 000288G/PE]
destacou que já foi feito o levantamento das academias do estado,
mas que é necessária a atuação conjunta com agentes da polícia para
que sejam tomadas iniciativas de coibição da atuação de pessoas que
não são profissionais. 

O presidente da seccional do Conselho em Alagoas, Stanley
Magalhães [CREF 000217G/AL], apresentou as medidas de
verificação das unidades no estado. “Nós recebemos as denúncias e
encaminhamos aos órgãos competentes. Temos ação conjunta com a
Polícia Militar e precisamos esperar todo um processo porque não
podemos invadir as academia”, salientou Stanley.

Fonte: Ascom TJ/AL

CREF7/DF e Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal publicam Nota Técnica

A Vigilância Sanitária do Distrito Federal publicou recentemente uma Nota Técnica que tem por objetivo implantar um
programa de vigilância sanitária em prestadores de atividades físicas e afins com atuação no DF. As ações serão executadas
em conjunto com a equipe de fiscalização CREF7/DF. 

A Nota Técnica propõe a fiscalização de diversas condições de oferta regular de serviços, em termos profissionais, tais
como:

A situação do responsável técnico pelo estabelecimento perante o CREF;
A presença de Profissionais de Educação Física registrados no CREF;
A regularidade dos estágios e a presença de supervisores de estágio;
O certificado de registro da empresa no CREF.

Fonte: CREF7/DF
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Câmara Técnica da Ginástica Laboral é criada no Paraná

A primeira reunião oficial da recémcriada Câmara Técnica da Ginástica
Laboral pelo CREF9/PR foi realizada no último dia 21/06. O principal
objetivo da Câmara, presidida pelo conselheiro Rony Tschoeke [CREF
004979G/PR] e composta por empresários que atuam no setor, é
normatizar e desenvolver a atividade no Paraná. 

A reunião foi realizada na sede do CREF9/PR, onde foram discutidas
questões estratégicas para o crescimento sustentável da ginástica laboral.
“É gratificante perceber o nível de excelência e maturidade coletiva
demonstrado pelos empresários do setor, os quais expressam um grande
interesse em fortalecer essa área de atuação, reconhecendo o CREF9/PR
como um valioso aliado nesse processo” declarou Rony.
Fonte: CREF9/PR

CLIPPING

Estudantes brasileiros se alimentam mal e fazem pouca atividade física, aponta pesquisa
Falta de exercícios físicos mata mais de 5 milhões por ano
Exercícios aumentam em até três vezes eficiência da vacina antigripe em idosos

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo  terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Terçafeira, 21 de março de 2017 Fale conosco

Nº 117  Julho 2013

Frente Parlamentar em Defesa da Educação Física deve ser criada nos próximos dias em
Mato Grosso

Durante audiência pública na Câmara Municipal de Cuiabá (MT), o vereador e Profissional de Educação Física, Allan Kardec
[CREF 001473G/MT] anunciou a criação, para os próximos dias, de uma Frente Parlamentar em Defesa da Educação
Física, Desporto e Lazer. A ideia é que na próxima audiência, prevista para o dia 4 de setembro, essa Frente já esteja em
plena atuação e possa apresentar o resultado dos trabalhos.

"É interessante que se faça uma reunião já nos próximos dias para começar a definir isso. O Conselho está disposto a
participar e ampliar a reunião entre as universidades de Educação Física a partir da criação desse grupo para auxiliar na
criação do Plano de Política Pública Municipal do Esporte, Desporto e Lazer”, ressaltou o Presidente do CREF11 Seccional
Mato Grosso, Carlos Alberto Eilert [CREF 000015G/MT], presente no evento.

Além da falta de estrutura nas escolas, praças e miniestádios para a prática de atividades esportivas, a ausência de
investimentos e projetos que beneficiem alunos da rede pública, também foram apresentadas algumas propostas a serem
discutidas em conjunto para criação do Plano Municipal de Esporte e Lazer do município. A audiência reuniu professores,
presidentes de federações esportivas, representantes de associações de bairros e atletas.

Fonte: Diário de Cuiabá

Academia irregular é interditada em Campo Grande (MS)

Em vistoria realizada em Campo Grande (MS), na semana passada, pelo
CREF11/MSMT em parceria com o Procon e o Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional do MS (Crefito 13), interditou uma
academia por apresentar diversas irregularidades. A proprietária da
academia que é formada em Fisioterapia e também ministrava atividades
físicas estava irregular com o CREF, Crefito e Vigilância Sanitária.

O CREF11/MSMT lavrou auto de infração ao estabelecimento por não
apresentar registro de Pessoa Jurídica e por exercício ilegal da profissão. O
estabelecimento já havia sido orientado, há dois anos, para se regularizar.

Balanço Nos quatro primeiros meses de 2013, o CREF11/MSMT esteve
presente em 38 cidades. Em Mato Grosso do Sul o Conselho lavrou 102 autos
de Infração, 59 termos de orientação e ainda expediu 39 autos de intimação.

Em Mato Grosso, a ação contabilizou 38 casos de exercício ilegal da profissão, 26 pessoas jurídicas sem registro e 31
profissionais com algum tipo de pendência. Foram lavrados 33 Termos de Orientação e 56 Autos de Infração.

Fonte: CREF11/MSMT

Concurso da PM de Tocantins exige registro no CREF para avaliadores do Exame de
Capacidade Física

A Polícia Militar do Estado de Tocantins expediu edital de concurso público para preenchimento de vagas na corporação.
Dentre as regras publicadas no artigo 9.17 está a exigência de Registro no CREF para os avaliadores do Exame de
Capacidade Física (ECF) que faz parte da segunda etapa do concurso.

Fonte: CREF14/GOTO
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Em Curitiba, Profissionais de Educação Física garantem oito vagas na Conferência
Municipal de Saúde

O CREF9/PR conquistou o direito de indicar oito delegados para a
Conferência Municipal de Saúde, a ser realizada nos dias 22 a 24/11
em Curitiba (PR). A escolha dos profissionais ocorreu na Plenária dos
Trabalhadores em Saúde do Município, no último dia 04/07.

Para disputar as 152 vagas disponíveis, o evento contou com a
participação de 27 entidades da área de saúde, totalizando mais de
300 especialistas. Representando o CREF9/PR estiveram presentes
14 profissionais de Educação Física.

Após reunião plenária, o CREF9/PR deverá indicar sete delegados
titulares, sete suplentes, além do conselheiro Marcelo Hagebock
[CREF 010101G/PR], que ocupa vaga nata. Estes delegados irão
integrar as Conferências Distritais e Municipal de Saúde, que definem
as políticas públicas de saúde de Curitiba. .

Fonte: CREF9/PR

Ministério da Saúde lança edital de recebimento de experiências no SUS

Foi lançado no último mês, edital de chamada de experiências para o Laboratório de Inovação em Manejo da Obesidade nas
Redes de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Podem ser enviados até o dia 31/08, relatos de qualquer
experiência realizada no SUS, desenvolvida em qualquer ponto da Rede de Atenção à Saúde, além de experiências
relacionadas a gestão das ações em saúde focadas na obesidade, tanto no tratamento como na prevenção e na promoção
da saúde.

O Laboratório de Inovação tem como missão a identificação, sistematização, valorização e compartilhamento de lições e
práticas de gestão inovadoras no enfrentamento da obesidade, participativas e deliberativas, produzindo subsídios para os O
edital foi lançado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização PanAmericana de Saúde/Organização Mundial de
Saúde (OPAS/OMS).

Fonte: Portal da Inovação na Gestão do SUS

CREF12/PEAL orienta Secretarias de Educação e Saúde em Pernambuco e Alagoas

O CREF12/PEAL esteve presente em diversas Secretarias Municipais de Educação, Esporte e Saúde de Pernambuco e
Alagoas, no primeiro semestre 2013, com o objetivo de orientar sobre a importância da prática de atividades nas séries
iniciais da educação básica. Foram visitadas 36 Secretarias de Educação e 18 de saúde.

A proposta das visitas foi estabelecer parcerias visando assegurar que os serviços prestados nas áreas de atividades físicas,
desportivas e similares, quer sejam dinamizadas na Educação Física, no treinamento esportivo e em projetos sociais, sejam,
obrigatoriamente, ministradas, orientadas e coordenadas por Profissional de Educação Física na abrangência do CREF.

Fonte: CREF12/PEAL

CLIPPING

Principal causa de morte entre idosos, quedas, podem diminuir com exercício
Educação Física nos Anos Iniciais. Saber em Movimento
Exercícios se tornam aliados no combate às dores de cabeça
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Em Curitiba, Profissionais de Educação Física garantem oito vagas na Conferência
Municipal de Saúde

O CREF9/PR conquistou o direito de indicar oito delegados para a
Conferência Municipal de Saúde, a ser realizada nos dias 22 a 24/11
em Curitiba (PR). A escolha dos profissionais ocorreu na Plenária dos
Trabalhadores em Saúde do Município, no último dia 04/07.

Para disputar as 152 vagas disponíveis, o evento contou com a
participação de 27 entidades da área de saúde, totalizando mais de
300 especialistas. Representando o CREF9/PR estiveram presentes
14 profissionais de Educação Física.

Após reunião plenária, o CREF9/PR deverá indicar sete delegados
titulares, sete suplentes, além do conselheiro Marcelo Hagebock
[CREF 010101G/PR], que ocupa vaga nata. Estes delegados irão
integrar as Conferências Distritais e Municipal de Saúde, que definem
as políticas públicas de saúde de Curitiba. .

Fonte: CREF9/PR

Ministério da Saúde lança edital de recebimento de experiências no SUS

Foi lançado no último mês, edital de chamada de experiências para o Laboratório de Inovação em Manejo da Obesidade nas
Redes de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Podem ser enviados até o dia 31/08, relatos de qualquer
experiência realizada no SUS, desenvolvida em qualquer ponto da Rede de Atenção à Saúde, além de experiências
relacionadas a gestão das ações em saúde focadas na obesidade, tanto no tratamento como na prevenção e na promoção
da saúde.

O Laboratório de Inovação tem como missão a identificação, sistematização, valorização e compartilhamento de lições e
práticas de gestão inovadoras no enfrentamento da obesidade, participativas e deliberativas, produzindo subsídios para os O
edital foi lançado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização PanAmericana de Saúde/Organização Mundial de
Saúde (OPAS/OMS).

Fonte: Portal da Inovação na Gestão do SUS

CREF12/PEAL orienta Secretarias de Educação e Saúde em Pernambuco e Alagoas

O CREF12/PEAL esteve presente em diversas Secretarias Municipais de Educação, Esporte e Saúde de Pernambuco e
Alagoas, no primeiro semestre 2013, com o objetivo de orientar sobre a importância da prática de atividades nas séries
iniciais da educação básica. Foram visitadas 36 Secretarias de Educação e 18 de saúde.

A proposta das visitas foi estabelecer parcerias visando assegurar que os serviços prestados nas áreas de atividades físicas,
desportivas e similares, quer sejam dinamizadas na Educação Física, no treinamento esportivo e em projetos sociais, sejam,
obrigatoriamente, ministradas, orientadas e coordenadas por Profissional de Educação Física na abrangência do CREF.

Fonte: CREF12/PEAL

CLIPPING

Principal causa de morte entre idosos, quedas, podem diminuir com exercício
Educação Física nos Anos Iniciais. Saber em Movimento
Exercícios se tornam aliados no combate às dores de cabeça21/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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Leia mais de nosso clipping aqui.
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Terçafeira, 21 de março de 2017 Fale conosco

Nº 118  Julho 2013

Operação conjunta resulta em prisão de 14 em Curitiba

A operação denominada Narciso III realizada pelo CREF9/PR com
apoio do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRMPR),
Núcleo de Repressão aos Crimes contra a Saúde (Nucrisa) da
Polícia Civil e Vigilância Sanitária em 25 academias de Curitiba e
Região Metropolitana resultou na interdição de 12 estabelecimentos
com a prisão de 14 pessoas, além de 14 apreensões de
anabolizantes e suplementos proscritos pela ANVISA.

As principais infrações detectadas pela fiscalização foram: exercício
ilegal da profissão, falsidade ideológica, más condições de higiene
e presença de anabolizantes nos estabelecimentos. “Há uma
preocupação muito grande do Conselho para que a sociedade
entenda que precisa ser atendida por profissionais éticos e
competentes, certifiquese que ele está registrado junto ao

Conselho e denuncie quando tiver conhecimento sobre alguma irregularidade”, comentou o Presidente do CREF9/PR,
Antonio Eduardo Branco [CREF 000009G/PR].

A operação foi motivada com base em denúncias previamente recebidas pelo CREF9/PR. Durante o anúncio dos resultados
da operação, foi lançada oficialmente a campanha estadual contra o uso de anabolizantes. A comercialização de
anabolizantes é considerada crime hediondo com pena de 15 a 20 anos e nos casos de flagrante, nenhum delegado ou juiz
pode arbitrar fiança.

Um cartaz institucional com informações sobre as consequências do uso e os crimes relacionados ao comércio dessas
substâncias será fornecido pelo CREF9 às academias de todo o Paraná, que deverão obrigatoriamente afixálo em local de
grande circulação.

Fonte: CREF9/PR

CREF 9/PR cria Câmara Técnica da Saúde

Presidida pelo Conselheiro Marcelo Hagebock [CREF 010101G/PR], a reunião de criação da Câmara Técnica da Saúde
do CREF9/PR se deu na sede do Conselho e contou com a presença do Presidente Antonio Eduardo Branco [CREF
000009G/PR] e de Profissionais que atuam em diferentes áreas da súde(academia, SUS, entre outros).

O encontro serviu para definir as linhas gerais de atuação da Câmara e sua missão. As reuniões terão periodicidade mensal
e definirão as ações que nortearão a atuação do Profissional de Educação Física na área da Saúde no Paraná.

Fonte: CREF9/PR

Ação do CREF7/DF resulta em prisão de falso professor no Distrito Federal

Durante fiscalização realizada pelo CREF7 em parceria com a Polícia Civil, um homem identificado como Leonardo
Mussiorasco, de 30 anos, foi preso em flagrante dando aula numa academia do Lago Norte (DF). O falso professor não
possui registro junto ao CREF7, tampouco é formado em Educação Física. Ele foi autuado pela prática de exercício ilegal da
profissão, cuja pena pode chegar até três meses, e encaminhado para o Departamento de Polícia Especializada (DPE).

Além disso, o acusado vai responder pelo crime de uso de documento falso, por ter apresentado um diploma forjado junto
ao CREF7/DF. A pena pode variar de um a cinco anos.
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Fonte: R7

Duas novas obras para a biblioteca do CONFEF

Recebemos e agradecemos a doação de mais duas obras
importantes sobre o universo da Educação Física para
enriquecer o acervo da nossa biblioteca. Segue um resumo
de cada obra:

"Badminton  Manual de fundamentos e exercícios" de autoria
de Keiko Verônica Ono Fonseca [CREF 017397P/PR] e
Paulo Roberto Bastianini da Silva [CREF 004236G/PR]
traz, além do que o título sugere, um histórico do esporte,
estrutura esportiva e equipamentos e exercícios. Quem
quiser adquirir a obra pode entrar em contato diretamente
com o autor através do endereço eletrônico
paulobastianini@gmail.com.

“Educação Infantil: temas em debate” organizado pelo
Profissional Sidirley de Jesus Barreto [CREF 000131
G/SC] traz como tema a questão da Educação Infantil sob a ótica de diversos autores e estudiosos do assunto. As
abordagens variam de acordo com a área de estudo de cada autor. Dentre os temas apresentados destacamos alguns: a
criança e o brinquedo; teoria e prática nos professores de educação infantil; o brincar e se movimentar; o brincar do bebê;
psicomotricidade relacional no contexto escolar; afetividade, tonicidade e emoção.

CREF3/SC fiscaliza estabelecimentos em parceria com a Vigilância Sanitária

O trabalho de fiscalização do CREF3/SC em parceria com a Vigilância
Sanitária continua intenso. Entre os dias 15 e 26 de julho foram
realizadas 47 visitas nas cidades de Imbituba, Garopaba, Laguna,
Orleans, Urussanga e Criciúma. Nas cidades visitadas, três
estabelecimentos foram fechados por atuarem sem o registro no
CREF3/SC, sem Profissional de Educação Física habilitado e em
desacordo com normas da Vigilância Sanitária Municipal.

As principais irregularidades encontradas foram falta de registro de
Pessoa Jurídica junto ao CREF3/SC e acadêmicos atuando
irregularmente. Em Urussanga foi localizado um estabelecimento que
vendia suplementos alimentares sem o devido alvará para tal
atividade e teve seus produtos retirados imediatamente do local de
venda pela Vigilância Sanitária. As academias atuando sem alvará

sanitário foram autuadas, porém contavam com Profissionais registrados atuando no local e deverão regularizar a situação
dentro dos próximos 15 dias.

Fonte: CREF3/SC

CLIPPING

Mais qualidade de vida para os alunos da APAE
Praças da Capital vão ganhar 22 academias
Setor de fitness e mercado de academias movimentam mais de R$ 2 bilhões no País

Leia mais de nosso clipping aqui.



Boletim Eletrônico Conselho Federal de Educação Física

236

21/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=969 2/3

Fonte: R7

Duas novas obras para a biblioteca do CONFEF

Recebemos e agradecemos a doação de mais duas obras
importantes sobre o universo da Educação Física para
enriquecer o acervo da nossa biblioteca. Segue um resumo
de cada obra:

"Badminton  Manual de fundamentos e exercícios" de autoria
de Keiko Verônica Ono Fonseca [CREF 017397P/PR] e
Paulo Roberto Bastianini da Silva [CREF 004236G/PR]
traz, além do que o título sugere, um histórico do esporte,
estrutura esportiva e equipamentos e exercícios. Quem
quiser adquirir a obra pode entrar em contato diretamente
com o autor através do endereço eletrônico
paulobastianini@gmail.com.

“Educação Infantil: temas em debate” organizado pelo
Profissional Sidirley de Jesus Barreto [CREF 000131
G/SC] traz como tema a questão da Educação Infantil sob a ótica de diversos autores e estudiosos do assunto. As
abordagens variam de acordo com a área de estudo de cada autor. Dentre os temas apresentados destacamos alguns: a
criança e o brinquedo; teoria e prática nos professores de educação infantil; o brincar e se movimentar; o brincar do bebê;
psicomotricidade relacional no contexto escolar; afetividade, tonicidade e emoção.

CREF3/SC fiscaliza estabelecimentos em parceria com a Vigilância Sanitária

O trabalho de fiscalização do CREF3/SC em parceria com a Vigilância
Sanitária continua intenso. Entre os dias 15 e 26 de julho foram
realizadas 47 visitas nas cidades de Imbituba, Garopaba, Laguna,
Orleans, Urussanga e Criciúma. Nas cidades visitadas, três
estabelecimentos foram fechados por atuarem sem o registro no
CREF3/SC, sem Profissional de Educação Física habilitado e em
desacordo com normas da Vigilância Sanitária Municipal.

As principais irregularidades encontradas foram falta de registro de
Pessoa Jurídica junto ao CREF3/SC e acadêmicos atuando
irregularmente. Em Urussanga foi localizado um estabelecimento que
vendia suplementos alimentares sem o devido alvará para tal
atividade e teve seus produtos retirados imediatamente do local de
venda pela Vigilância Sanitária. As academias atuando sem alvará

sanitário foram autuadas, porém contavam com Profissionais registrados atuando no local e deverão regularizar a situação
dentro dos próximos 15 dias.

Fonte: CREF3/SC

CLIPPING

Mais qualidade de vida para os alunos da APAE
Praças da Capital vão ganhar 22 academias
Setor de fitness e mercado de academias movimentam mais de R$ 2 bilhões no País

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 119  Agosto 2013

CREF2/RS firma parceria com a Promotoria de Justiça de Caxias do Sul

O CREF2 representado pelo Presidente Eduardo Merino [CREF 004493G/RS] se
reuniu com a 1ª Promotora de Justiça Especializada de Caxias do Sul (RS), Janaína
de Carli dos Santos. O objetivo do encontro foi promover a parceria entre as
entidades a fim de agilizar o envio de casos de irregularidades não solucionados à
Promotoria.

Também estiveram presentes na reunião a Coordenadora do Departamento de
Fiscalização e Orientação (Defor), Fernanda Rodrigues e a nova fiscal do CREF
Serra, Denise Candaten [CREF 010750G/RS].

Fonte: CREF2/RS

CREF10/PBRN encontra irregularidades durante fiscalizações na Paraíba

Na última semana de julho, o CREF10 esteve presente realizando fiscalizações nas cidades de Patos e Santa Luzia, na
Paraíba. No total de 35 visitas, foram identificadas 13 academias sem registro e 12 pessoas exercendo irregularmente a
profissão em escolas, academias e na Copa Intercolegial de Futebol.

Dentre as academias vistoriadas, duas já entraram em contato com CREF10 para dar entrada no registro. Após o prazo
concedido às pessoas físicas e jurídicas para regularização, as que permanecerem ilegais serão denunciadas ao Ministério
Público.

Fonte: CREF10/PBRN

CREF5/CEMAPI divulga balanço de fiscalização no Maranhão

Durante o mês de julho, o CREF5 Seccional Maranhão esteve presente realizando vistorias em 11 cidades maranhenses.
Profissionais, academias e clubes foram alvos da fiscalização que também inclui as etapas regionais dos Jogos Escolares
Maranhenses. No total, foram detectadas 54 pessoas físicas e 60 jurídicas sem o devido registro no Conselho.

As cidades visitadas foram as de São Luís, São José de Ribamar, Imperatriz, Açailândia, Pedreiras, Presidente Dutra,
Tuntum, Dom Pedro, João Lisboa, Barra do Corda, Colinas e Senador La Roque.

Fonte: CREF5/CEMAPI
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Ministério Público cobra registro profissional a Professores da rede estadual de Mato
Grosso

O Ministério Público Estadual de Mato Grosso instaurou um inquérito civil público com a intenção de notificar e recomendar à
Secretaria Estadual de Educação (Seduc) que todos os professores de Educação Física do estado estejam registrados no
CREF11.

Em resposta, a Seduc informou estar disposta a cumprir a recomendação, e que a mesma só não será acatada ainda este
ano para não causar possíveis danos ao processo curricular dos alunos. A partir de 2014, as aulas de Educação Física
deverão ser ministradas por Profissionais devidamente registrados no Conselho Regional da profissão.

“Essa é mais uma conquista da Seccional. Vamos continuar nesta luta em prol da Educação Física”, comemora Carlos Eilert
[CREF 000015G/MT], Presidente da SeccionalMT.

Fonte: CREF11/MSMT

CREFs se preparam para o 1º de setembro, participe!

Setembro é o mês do Profissional de Educação Física e para celebrar, os Conselhos Regionais da profissão estão preparando
uma programação especial. Nesta edição trazemos algumas das comemorações já divulgadas nos portais.

CREF2/RS  Como parte das comemorações, o CREF2/RS preparou um ciclo de palestras gratuitas. Saiba os locais aqui.
Haverá ainda, no dia 29 de agosto, o Prêmio Destaque 2013. A votação está aberta no site.

CREF5/ CEMAPI  Entre os dias 31 de agosto e 18 de setembro, o CREF5/CEMAPI oferece uma série de atividades. A
programação inclui palestras, cursos, fóruns, mesas redondas, entre outros. Confira aqui.

CREF8/ AMACAPPARORR  No dia 1º de setembro, o CREF8 irá realizar uma corrida comemorativa de 5km. A Corrida
da Educação Física é um projeto de qualidade de vida e tem como um de seus principais objetivos oferecer comodidade e
segurança para todos os participantes. Informações e inscrições aqui.

CREF10/PBRB  Também no dia 1ºde setembro, o CREF10 irá realizar a 1ª tarde EcoEsportiva em comemoração ao dia
do Profissional de Educação Física. As atividades são gratuitas, mas em regime de mutirão, onde cada participante contribui
em serviço. A programação inclui natação e hidro na praia, canoagem no rio Potengui ou mar, Stand Up, Paddle, Ciclismo,
caminhada, entre muitos outros. Veja aqui.

Procure o CREF da sua região e participe das atividades!

Biblioteca do CONFEF recebe mais uma obra para a coleção

Esse mês recebemos e agradecemos a doação de mais uma obra importante para enriquecer o
acervo da nossa biblioteca. O livro "Lazer, formação e meio ambiente", organizado pela Profissional
Patrícia de Araújo [CREF 000719G/PA], reúne uma verdadeira elite de trabalhadores intelectuais.

Formação, política pública, inclusão, corpo, cultura, e meio ambiente são pilares para a solidificação
que o livro propõe, trazendo pesquisadores com formação profissional em lazer, corpo e cultura, lazer
e meio ambiente, entre outros temas correlatos. Contatos com a autora através do endereço
eletrônico apatriciadaraujo@gmail.com.

CLIPPING

Trabalhar o corpo faz bem para o coração e para mente
SP vai usar remo na reabilitação de mulheres com câncer de mama
UFPB inscreve para programa de saúde

Leia mais de nosso clipping aqui.
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NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo  terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 120  Agosto 2013

Comitê Olímpico abre inscrições para Academia Brasileira de Treinadores

A partir do dia 04/09, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) estará com inscrições abertas para a segunda turma da Academia
Brasileira de Treinadores (ABT). Serão oferecidas 102 vagas para profissionais de judô, lutas associadas e taekwondo. Para
se inscrever é preciso estar devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Educação Física e, preferencialmente,
filiado a Confederação Brasileira da respectiva modalidade.

O curso é inteiramente financiado pelo COB através de bolsas concedidas aos treinadores. Os formados receberão
certificado de Treinador Nacional em Esporte de Alto Rendimento, na área de concentração Desenvolvimento Esportivo ou
Aperfeiçoamento Esportivo, dentro da classificação que lhe for concebida. As inscrições no site vão até o dia 25/09.

A ABT é uma iniciativa do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), departamento de educação do COB, com o objetivo de
melhorar o sistema de preparação esportiva no país, preenchendo a carência na formação do treinador esportivo de alto
rendimento com vistas aos Jogos Olímpicos Rio 2016 e ao futuro do esporte nacional.

Fonte: Assessoria de Comunicação COB

Presidente do CREF9/PR recebe título de Cidadão Honorário de Curitiba (PR)

O presidente do CREF9/PR, Antonio Eduardo Branco [CREF 000009G/PR],
recebeu na última sextafeira, 30/08, o título de Cidadão Honorário de Curitiba.
A honraria foi devido a sua atuação em prol da sociedade, na defesa da
qualidade dos serviços oferecidos pelos Profissionais de Educação Física à
população. Nascido em Maringá, em 1954, Branco passou a residir em Curitiba,
no ano de 2007 ao assumir a gestão do CREF9/PR, onde firmou laços fortes com
a cidade.

Branco será o primeiro Profissional de Educação Física a receber o título de
cidadão honorário na capital paranaense. “Esta conquista muito me honra, mas
honra muito mais a classe dos Profissionais de Educação Física e do Sistema
CONFEF/CREFs, que a cada dia mais se consolida, e se torna mais necessário à
sociedade”, afirma o Presidente.

Fonte: CREF9/PR

Dia Municipal do Profissional de Educação Física é instituído em Luziânia (GO)
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Pela primeira vez Luziânia, a 5ª maior cidade do estado de Goiás, irá comemorar o Dia Municipal do Profissional de
Educação Física. A data será celebrada em 1º de setembro, quando a profissão é homenageada nacionalmente. A Lei que
institui o dia do Profissional na cidade foi aprovada em abril deste ano na Câmara dos Vereadores.

O Vereador autor da lei, Elvis Macário Rodrigues dos Santos [CREF 000734P/GO], é Profissional de Educação Física e
divide seu tempo entre as aulas de Capoeira para crianças carentes e o Curso Superior de Educação Física. Elvis ainda faz
parte da Comissão de Estudantes do CREF14/GOTO, denominada CREFAcadêmico.

No dia 1º de setembro será realizada na Câmara, uma sessão especial em homenagem aos Profissionais de Educação Física,
com a presença do Prefeito e demais parlamentares.

Fonte: CREF14/GOTO

Seminário sobre Educação Física Escolar, uma iniciativa da Editora Abril em parceria com
o CONFEF

No dia 23/08, foi realizado o Seminário Educação Física na
Escola, de tema "A importância da Educação Física para o
desenvolvimento da criança e do jovem". O evento,
promovido pelo Educar para Crescer da Editora Abril em
parceria com o CONFEF, foi transmitido ao vivo para todo o
país.

Abrindo as apresentações, o Presidente do CONFEF, Jorge
Steinhilber [CREF 000002G/RJ], resumiu a importância
das políticas públicas de ensino de educação física na
construção de uma potência olímpica. “A Educação Física age
na aquisição de valores olímpicos, como a excelência, a
amizade e o respeito, bem como na formação do indivíduo
para o alcance do equilíbrio do corpo, da mente e do espírito.
É imprescindível, na medida em que é a única disciplina que
permite o desenvolvimento necessário para levarmos a vida adulta de maneira saudável.”

O Seminário contou ainda com a presença do Diretor do Departamento de Base e de Alto Rendimento do Ministério do
Esporte, André Arantes [CREF 000102G/DF], do Conselheiro Federal e professor da Universidade Estadual do Ceará,
Antonio Ricardo Catunda [CREF 000001G/CE], da Secretária de Educação do Município de São Paulo, Maria Emilia de
Lima, além de Presidentes dos CREFs, Conselheiros Federais Regionais, Profissionais de Educação Física e representantes de
secretarias de Educação e de Esporte de várias cidades.

Biblioteca CONFEF recebe mais uma obra para a coleção

Todo mundo sabe que se exercitar é importante. Mas por que razão parece tão difícil iniciar ou voltar a
praticar um esporte? No livro “Saúde Raí: Como gostar de Esporte”, recebido esse mês pela biblioteca
CONFEF, Raí conta histórias divertidas da sua juventude e como seus pais incentivaram a atividade
física entre os seis filhos.

As histórias são acompanhadas de explicações de 36 renomados especialistas, que apontam como os
estudos científicos confirmam as táticas adotadas na família do craque. A ideia é inspirar os leitores a
fazer o mesmo em casa. Visite o site e a fanpage do livro aqui .

O CONFEF agradece a doação de mais uma obra importante para enriquecimento do nosso acervo.

Destaques da Educação Física são premiados em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul
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fazer o mesmo em casa. Visite o site e a fanpage do livro aqui .

O CONFEF agradece a doação de mais uma obra importante para enriquecimento do nosso acervo.
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Pelo quarto ano consecutivo, o CREF3/SC realiza a entrega da Medalha do Mérito da Educação Física 2013, onde são
homenageados três esportistas e uma entidade. A iniciativa integra a programação da semana do Profissional de Educação
Física. A solenidade anual de entrega aconteceu na última sextafeira, dia 30/08, em Florianópolis. Os homenageados da
noite foram Luiz Antônio Zarelli Martinez [CREF 000828G/SC], Hilmar Luiz Clasen [CREF 001150G/SC], Roque
Rohr [CREF 002631G/SC] e a Racer Academia de Ginástica Ltda, como pessoa jurídica.

No Rio Grande do Sul, a entrega do Troféu Destaque premiou dez profissionais de diferentes áreas de atuação na Educação
Física e duas instituições. Marcaram presença no evento autoridades como o secretário municipal de Esportes, Recreação e
Lazer, José Edgar Meurer [CREF 001953G/RS], a secretária municipal de Educação, Cleci Jurach, o secretário municipal
da Copa, João Bosco Vaz, o secretárioadjunto da SMIC, José Oliveira Peres, o representante da FUNDERGS, Pedro Paulo
Guimarães [CREF 006602G/RS]b, além do deputado estadual Carlos Gomes e do vereador Professor Garcia [CREF
000002G/RS].

Fonte: CREF2/RS

CREF9/PR participa de mutirão da saúde BemEstar

No dia 21/08, o CREF9/PR esteve presente no mutirão de saúde BemEstar, promovido pela
RPCTV, em Curitiba (PR). Dentre as atividades de saúde oferecidas à população, os programas
de ginástica laboral e avaliação do perfil de estilo de vida marcaram presença.

Os Profissionais de Educação Física ouviram a população para conhecer seus hábitos, avaliando a
alimentação, a atividade física, a qualidade do sono, o comportamento preventivo e o
relacionamento. Ao final da avaliação, os Profissionais orientaram quais os hábitos que deveriam
ser adotados para uma vida mais saudável.

“Essa ação global envolveu todas as classes de saúde, e nós tivemos a oportunidade de expor
duas das áreas da atividade física, a de avaliação da qualidade de vida e destacar a ginástica
laboral. Foi importante para destacar que o Sistema CONFEF não é voltado exclusivamente para a fiscalização, mas para a
promoção do bemestar da população”, ressalta Antonio Eduardo Branco [CREF 000009G/PR], Presidente do
CREF9/PR.

Além da transmissão ao vivo para o programa Bem Estar, o evento teve links para o telejornal Paraná TV – 1ª edição. Clique
aqui para assistir.

Fonte: CREF9/PR

Dia do Profissional de Educação Física é comemorado na Câmara dos Deputados

No dia 29/08, foi realizada na Câmara dos Deputados,
uma sessão solene em homenagem ao Dia do
Profissional de Educação Física. A solenidade, sob a
coordenação do Conselheiro Lúcio Rogério [CREF
000001G/DF] e da Presidente do CREF7/DF
Cristina Calegaro [CREF 000001G/DF] ressaltou a
importância do Profissional de Educação Física na
promoção de saúde, cidadania e melhor qualidade de
vida.

Estiveram presentes na sessão Deputados,
Senadores, Ministro, Secretários Distritais,
representantes de entidades Federais e Distritais, IES,
empresários, Presidentes dos CREFs, Conselheiros
Federais, Regionais e Profissionais e Estudantes de
Educação Física, além do Presidente do CONFEF,
Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ].

De acordo com Presidente do CONFEF Prof. Jorge Steinhilber, o dia foi muito importante para os Profissionais homenageados.
"Foi espetacular! Pela primeira vez, mais de oito Deputados utilizaram a tribuna para prestar homenagens ao Profissional de
Educação Física. Foi um dia emocionante, de reconhecimento e de valorização aos Profissionais de Educação Física”,
destacou.

Em breve o vídeo completo da homenagem estará disponível em nossos portais de comunicação.

CLIPPING

Desenvolvimento Infantil versus Atividade Física da Criança
Yahoo! desafia funcionários a andar 160 km em um mês
Doping, um empurrãozinho do mal
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Os Profissionais de Educação Física ouviram a população para conhecer seus hábitos, avaliando a
alimentação, a atividade física, a qualidade do sono, o comportamento preventivo e o
relacionamento. Ao final da avaliação, os Profissionais orientaram quais os hábitos que deveriam
ser adotados para uma vida mais saudável.

“Essa ação global envolveu todas as classes de saúde, e nós tivemos a oportunidade de expor
duas das áreas da atividade física, a de avaliação da qualidade de vida e destacar a ginástica
laboral. Foi importante para destacar que o Sistema CONFEF não é voltado exclusivamente para a fiscalização, mas para a
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CREF9/PR.
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importância do Profissional de Educação Física na
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Senadores, Ministro, Secretários Distritais,
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Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ].

De acordo com Presidente do CONFEF Prof. Jorge Steinhilber, o dia foi muito importante para os Profissionais homenageados.
"Foi espetacular! Pela primeira vez, mais de oito Deputados utilizaram a tribuna para prestar homenagens ao Profissional de
Educação Física. Foi um dia emocionante, de reconhecimento e de valorização aos Profissionais de Educação Física”,
destacou.
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Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo  terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 121  Setembro 2013

Empresas são notificadas durante fiscalização em Jequié (BA)

Mais de dez empresas foram notificadas durante ação do CREF13/BA
SE em parceria com a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária em Jequié
(BA). A Operação Helyos percorreu 28 empresas e notificou 15 que
não apresentaram registro no sistema CONFEF/CREF.

Durante as fiscalizações, dois profissionais foram conduzidos para a
delegacia de Polícia Civil por serem reincidentemente flagrados no
exercício ilegal da profissão. Também foram flagradas quatro fraudes
em estágio, que terão processos encaminhados ao Ministério Público
do Trabalho.

Os estabelecimentos e profissionais notificados pela primeira vez terão
o prazo de 30 dias para regularizar a situação junto ao Conselho da
classe, sob pena de ajuizamento na Justiça Federal, como indicou o
supervisor do Departamento de Orientação e Fiscalização, Jehorvan
Melo [CREF 000757G/BA].

Fonte: CREF13/BASE

CREF6/MG realiza seminário gratuito em Belo Horizonte

Estão abertas as inscrições para o Seminário "Doping no Cenário dos Grandes Eventos", realizado pelo CREF6/MG em
parceria com a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude (SEEJ). Ao todo, estão sendo oferecidas 220 vagas para
atletas, professores, técnicos, estudantes e Profissionais de Educação Física. Os interessados têm até o dia 27/09 para
realizar a inscrição ou enquanto houver vagas.

O seminário contará com a palestra do membro da World AntiDoping Agency (WADA)  órgão máximo de controle de
dopagem do mundo  DR. Eduardo de Rose. Durante o evento será lançada a campanha "Eu não preciso de doping para ser
o melhor. Nem você", com a finalidade de conscientizar tanto os profissionais envolvidos com o treinamento esportivo,
quanto a população em geral.

Fonte: CREF6/MG

Educação Física escolar com Profissionais de Educação Física

Está sendo realizado no site Eu Concordo um abaixo assinado em apoio à aprovação do Projeto de Lei 6.520/2009 ,
estabelecendo que as aulas de Educação Física nas escolas sejam ministradas exclusivamente por Profissionais formados
em Educação Física.

A proposta, de autoria do Deputado Otavio Leite, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que institui as diretrizes
e bases da educação nacional (LDB), para dispor sobre a Educação Física no ensino infantil, fundamental e médio. Para
participar do abaixoassinado, clique aqui.
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CREF6/MG recebe homenagem do Corpo de Bombeiros

No dia 30/08, o Presidente do CREF6/MG, Claudio Boschi [CREF
000003G/MG] foi homenageado pelo Corpo de Bombeiros com a
Medalha Dom Pedro II, a mais importante comenda da corporação.

Foram agraciados com a medalha bombeiros, militares de outras forças de
segurança, personalidades que se destacaram em seu trabalho ou
contribuíram com as atividades desenvolvidas pelo CBMMG.

"Sintome lisonjeado com a agraciação a mim concedida pelo Corpo de
Bombeiros. É um reconhecimento ao trabalho realizado pelo CREF6/MG,
pautado sempre no sentido de orientar e fiscalizar o exercício da Educação
Física", ressaltou Claudio Boschi. .

A solenidade comemorou os 102 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e contou com a presença do
Governador Antônio Anastasia e do Comandantegeral da corporação, Coronel Sílvio Antônio de Oliveira Melo.

Fonte: CREF6/MG

Educação Física nas ondas do rádio

O CREF9/PR, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (AERP), iniciou este mês um boletim
semanal com a temática “Atividade física bem orientada por Profissionais de Educação Física”. O programa “Saúde em
Movimento” tem duração de um minuto e é distribuído para mais de 300 rádios associadas à AERP, espalhadas por todo o
estado.

O serviço pretende levar informações sobre os benefícios de se praticar atividades físicas para a saúde e da importância que
estas atividades sejam orientadas por um Profissional de Educação Física, devidamente habilitado.

A primeira edição do programa tratou da importância do aquecimento antes de praticar exercícios. Para ouvir aos boletins,
clique aqui.

Fonte: CREF9/PR

Homem é preso por exercício ilegal da profissão em Campo Grande (MS)
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Com o objetivo de combater o exercício ilegal da profissão, o CREF11/MSMT, em parceria com a Polícia Militar, realizou no
início do mês uma ação de fiscalização em Campo Grande (MS). Um homem, sem habilitação de profissional de Educação
Física, foi flagrado dando aula de musculação no centro da cidade. O infrator foi encaminhado para a delegacia para prestar
esclarecimentos.

“O Conselho já havia recebido denúncias de que esse homem atuava como personal trainner, sem ser habilitado. Foi feita
uma investigação e agora pudemos constatar e efetuar o flagrante”, explica a coordenadora de fiscalização do CREF11/MS
MT, Fabiana Rios [CREF 003755G/MS].

O estabelecimento foi orientado sobre os riscos de contratar uma pessoa sem habilitação e aconselhado a afastálo da
função. Caso o procedimento não seja adotado, o CREF11/MSMT dará sequência no processo fiscalizatório podendo até
gerar um processo ético.

BALANÇO: De janeiro a agosto deste ano a equipe de fiscalização do Conselho notificou 83 profissionais e 120
estabelecimentos do Mato Grosso do Sul sem o devido registro no CREF11/MSMT. Neste período foram fiscalizados 48
municípios. Durante ação conjunta com Procon/MS e Vigilância Sanitária, cinco estabelecimentos que estavam sem registros
foram interditados.

Fonte: CREF11/MSMT

Em parceria com a SMIC, CREF2/RS interdita estabelecimentos em Porto Alegre

O CREF2/RS e a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Porto Alegre
(SMIC) realizaram, no final de agosto, a primeira fiscalização conjunta em nove
academias da cidade. Durante a ação, dois estabelecimentos foram interditados
devido à ausência de Profissional. A SMIC também notificou estabelecimentos
sem documentação.

A ação teve como objetivo vistoriar a conduta ética e técnica das academias e
seus profissionais, as condições de higiene e funcionamento dos
estabelecimentos, além de coibir o comércio irregular de produtos.

O CREF2/RS e a SMIC estão elaborando novo roteiro para dar continuidade à
parceria entre as instituições, feita desde 2002. A previsão é de que uma nova
fiscalização ocorra ainda este ano.

Fonte: CREF2/RS

CREF12/PEAL pede apoio do Ministério Público para regularizar academias em Maceió
(AL)

Com o crescente número de academias ilegais em Maceió, a Seccional Alagoas do CREF12/PEAL, solicitou o apoio do
Ministério Público para dar suporte às fiscalizações. Durante as vistorias foi constatado que das 300 academias do estado,
apenas 160 funcionam dentro das normas exigidas pelo Conselho e Vigilância Sanitária.

De acordo com o Presidente da Seccional Alagoas do CREF12/PEAL, Stanley Magalhães [CREF 000217G/AL], quatro mil
profissionais não tem registro para atuar na área, isto é, ainda não procuraram o Conselho para regularizar a situação.

“Nos estabelecimentos onde não tem fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é onde ocorre o maior
número de utilização de esteroides anabolizantes. Não há condições para a prática de atividades físicas, o maquinário é
insuficiente e a falta de higiene, grande. Se você trabalha com saúde, você tem que dar qualidade”, indica.

O MP recebeu a lista de academias irregulares e informou que abrirá um processo de investigação. Por meio da sua
assessoria, a Vigilância revelou que realiza fiscalizações diárias nas academias, mas nenhuma foi autuada até o momento.

Fonte: CREF12/PEAL

CLIPPING

Exercícios influenciam na memória e cognição
Parceria entre Sejesp e UFS beneficiará paratletas
“Quem Perde Ganha”: Servidores da Saúde são estimulados a praticar atividade física

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 122  Setembro 2013

Dia Municipal da ginástica laboral é instituído em Porto Alegre (RS)

A Câmara Municipal de Porto Alegre (RS) aprovou o Projeto de Lei que
institui o Dia Municipal da Ginástica Laboral. O dia 22 de novembro foi
escolhido por representar um marco na área, pois nessa data, no ano de
1978, foi assinado o primeiro contrato de Ginástica Laboral no país.

O vereador autor da proposta, Professor Garcia [CREF 000002G/RS],
ressaltou a importância da Ginástica Laboral para a melhoria da saúde
física do trabalhador, reduzindo e prevenindo problemas ocupacionais,
através de exercícios específicos que são realizados por alguns minutos
no próprio local de trabalho.

Em comemoração à data, o CREF2/RS irá promover a 2ª edição do
evento “O Profissional de Educação Física como Protagonista na Ginástica
Laboral”, no dia 22/11, no Plenarinho da Assembleia Legislativa. Os
interessados em realizar indicações devem entrar em contato com o Conselho até 22/10, pelo email eventos@crefrs.org.br.

Fonte: CREF2/RS

CREF itinerante visita o interior do Ceará

Ainda como parte da programação alusiva ao Dia do Profissional de Educação Física, o CREF5/CEMAPI realiza na sede do
Serviço Social do Comércio (Sesc), em Juazeiro do Norte (CE), o “CREF Itinerante”. Até o dia 05/10, o programa levará
serviços administrativos, como registro, emissão de carteiras, recadastramento e cursos nas áreas de Educação Física
Escolar, Responsabilidade Civil dos Profissionais e estudantes de Educação Física e Gestão e Empreendedorismo em
Educação Física. Além da Região do Cariri, o CREF5/CEMAPI ainda levará prestação de serviços e cursos a mais 40
municípios do interior do Estado.

“A prática da atividade física não é apenas questão de estética, mas de saúde. As comemorações buscam alertar a
sociedade para exigir que esse trabalho seja realizado por Profissionais habilitados e que tenham conhecimento científico”,
alerta o Presidente do CREF5/CEMAPI, Pádua Soares [CREF 000002G/CE].

Fonte: CREF5/CEMAPI

Academias precárias são fechadas no litoral paranaense

Entre os dias 9 e 11 de setembro, agentes do CREF9/PR formaram uma nova força
tarefa com foco no litoral paranaense. A ação percorreu as cidades de Paranaguá,
Morretes e Antonina. Ao todo, 36 academias foram vistoriadas. Sete delas estavam
fechadas e todas as 29 restantes foram autuadas, sendo três destas interditadas.

De acordo com o Conselho, o que mais chamou a atenção foi o estado precário de
alguns locais. Ao fechar esses estabelecimentos, as ações de fiscalização direcionam
os usuários às academias que ofereçam um ambiente adequado com orientação
profissional. Outro ponto positivo é que o impacto reflete em cidades vizinhas.
Academias de Matinhos e Guaratuba, por exemplo, sabendo do fato, já procuraram o
CREF9/PR para regularizaremse.

Fonte: CREF9/PR
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CREF3/SC define estratégias para combater uso de anabolizantes em academias

Uma subcomissão vai formatar propostas para combater o uso de anabolizantes por praticantes de atividades físicas em
Santa Catarina. O grupo será composto por representantes dos conselhos federal e regional de Educação Física, Nutrição e
de Medicina Veterinária, além da Vigilância Sanitária Estadual, Polícia Federal, Correios, Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia, Ministério Público Estadual e do Sindicato das Academias de Santa Catarina (Siacadesc). 

Em audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, as entidades já apresentaram algumas sugestões
para combater o uso indiscriminado de anabolizantes, que, segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas
Psicotrópicas (Cebrid), cresceu aproximadamente 75% nos últimos seis anos no Brasil.

Fonte: CREF3/SC

Biblioteca do CONFEF recebe obra sobre ginÃ¡stica laboral

Esse mês recebemos a doação de mais uma obra importante para enriquecer o acervo da nossa biblioteca. O livro
Dinâmicas lúdicas para os programas de ginástica laboral é o resultado de anos de experiências lúdicas no ambiente
corporativo. Tratase de um repertório de dinâmicas inspiradas nas brincadeiras infantis e recreativas adaptadas às
características específicas dos programas de ginástica laboral e ao ambiente corporativo.

Para entrar em contato com a autora, Andréa S. Frangakis Tanil [CREF 051036G/SP], envie email para
andrea.frangakis@gmail.com.

Justiça determina que apenas profissionais registrados sejam empossados em concurso
concurso no Rio Grande do Sul

De acordo com a decisão judicial que concedeu a liminar na Ação Civil proposta pelo CREF2/RS, fica determinado que o
Estado se abstenha de contratar candidatos para o cargo de professor de Educação Física que não possuam inscrição
profissional junto ao Conselho Regional de Educação Física.

Com esta determinação, será obrigatório que os candidatos aprovados no Concurso Público realizado pela Secretaria da
Educação, em maio de 2013, na área de Educação Física, apresentem na hora da posse o seu registro junto ao CREF2/RS.

Premiação irá homenagear professores que fazem a diferença na educação

Com o tema “Da sua sala de aula para todo o país”, a 7ª edição do Prêmio Professores do Brasil, promovido pelo Ministério
da Educação, irá premiar mais uma vez os docentes que contribuíram para melhorar a qualidade do ensino no país
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O concurso consiste na seleção e premiação das melhores experiências 
pedagógicas desenvolvidas ou em desenvolvimento por professores das escolas 
públicas, em todas as etapas da educação básica e que, comprovadamente, 
tenham sido ou estejam sendo exitosas no enfrentamento de situaçõesproblema.

Segundo o regulamento, podem se inscrever professores das redes públicas, 
instituições educacionais comunitárias, filantrópicas e confessionais, conveniadas 
aos sistemas públicos de ensino. As inscrições estão abertas até 30 de outubro. 
Para saber mais, acesse o site.

Dia do Profissional de Educação Fí sica

Enquanto a Revista Educação Física não chega até você, que tal conferir como foram as comemorações referentes ao Dia do
Profissional de Educação Física por todo o país? Clique aqui e confira as fotos!

CLIPPING

OMS recomenda exercí cios físicos diários para população acima de 18 anos
Atividade física antes dos 40 ajuda a prevenir hipertensão na menopausa
Perigo dos suplementos

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 123  Outubro 2013

Estabelecimento é interditado em Campo Grande (MS)

Durante fiscalizações do CREF11/MSMT em parceria com o Procon,  um estabelecimento de atividade física foi interditado na
cidade de Campo Grande (MS). O local, que funcionava sem o registro no Conselho da profissão, regularizouse no mesmo
dia junto ao CREF11/MSMT. 

Em fevereiro deste ano o Conselho já havia visitado o local e constatou a ausência do registro. Na época foi lavrado um auto
de infração com prazo de sete dias para que a situação fosse regularizada. Passado o prazo, foi lavrado um auto de
intimação com prazo de 48 horas. Nada sendo feito, o CREF11/MSMT efetuou denúncia junto ao PROCON para que as
atividades da academia fossem suspensas.

Fonte: CREF11/MSMT

CREF14/GOTO e SINPEF mobilizamse frente ao legislativo

Representantes do Sindicato dos Profissionais de Educação Física no
Tocantins (SINPEFTO) e do CREF14/GOTO reuniramse com o Vereador
Junior Geo para debater, entre outros, a valorização do Profissional de
Educação Física em Palmas (TO). Os representantes das entidades
apresentaram ao parlamentar algumas demandas da categoria e apoio
para que as propostas se tornem leis na cidade. 

Entre as ideias apresentados, foi sugerido um Projeto de Lei que
regulamente o Atestado Médico para professores de Educação Física e de
outras áreas que atuem no município; a exigência de Exame Médico para
prática de Atividade Física como requisito para matrículas de alunos das
Escolas Públicas, Privadas e ambientes não escolares, além do
cumprimento da legislação quanto ao registro dos profissionais. 

Um requerimento também será apresentado solicitando que o concurso do quadro da Saúde do Município de Palmas seja
contemplado com vagas significativas para o cargo de Profissional de Educação Física. As vagas serão para atuação em
Unidades de Saúde da Família e Academias ao Ar Livre.

Fonte: CREF14/GOTO

Fiscalização em parceria com o Procon autua nove academias no Piauí

A equipe de fiscalização do Procon em parceria com o CREF5/CEMAPI esteve presente em diversas cidades no interior do
Piauí. Nove, das 14 academias fiscalizadas foram autuadas. A vistoria detectou estabelecimentos sem registro junto ao
sistema CONFEF/CREF e casos de exercício ilegal da profissão.

De acordo com o chefe de fiscalização do Procon, José Arimateia Leão, as academias que não se adequarem à legislação,
poderão ser fechadas definitivamente. “Antes de escolher um estabelecimento para praticar atividade física é importante
saber se ele tem o credenciamento no CREF e se o Profissional é habilitado para praticar esta atividade”, destacou.

A parceria com o Procon existe há mais de um ano e já trouxe resultados. Na capital, o número de academias irregulares foi
reduzido de 150 para 20 desde o início das fiscalizações conjuntas.

Fonte: CREF5/CEMAPI
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Presidente do CONFEF participa da abertura do VII Conselho Nacional de Educação Física

Com o tema "Educação Física e Esportes na era dos Mega Eventos”, foi
realizado entre os dias 1 e 4, o VII Conselho Nacional de Educação Física
(CNEF) na cidade de Recife (PE). O evento, com mais de 300 inscrições,
contou com a presença do Presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber [CREF
000002G/RJ] na Conferência de abertura.

De acordo com o PróReitor de extensão da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), Edilson Fernandes de Souza, a presença do Presidente
do CONFEF foi muito importante. “Penso que trazer o presidente do CONFEF é
promover a democracia, pois promovemos o debate. Promover o debate
significa se abrir para ouvir e partilhar o conhecimento, que muitas vezes só
quem está convivendo com ele tem”, indicou.

Comparando os megaeventos a um Tsunami, que precisa ser surfado, Steinhilber lembrou que, se por um lado falta uma
política pública para legados intangíveis como educação e saúde, por outro cabe também ao Profissional de Educação Física
instigar durante sua atuação a construção do espírito olímpico.  O Presidente ainda fez questão de ressaltar o papel dos
profissionais. “Não é Conselho algum que legitima a profissão, quem faz isso são vocês, profissionais de Educação Física”,
apontou.

CREF9/PR oferece cursos gratuitos em Guarapuava

A cidade de Guarapuava receberá nos próximos dias 25 e 26 de outubro, o Dia de Ação CREF9/PR. Na ocasião serão
oferecidos cursos de capacitação gratuitos para Profissionais de Educação Física e acadêmicos.

O Presidente do CREF9/PR, Antônio Eduardo Branco [CREF 000009G/PR], será responsável pela palestra de abertura do
evento, que seguirá dos cursos de Personal Trainer, Ginástica Laboral, O jogo como recurso pedagógico, Profissional de

Educação Física na área da Saúde, Ginástica de Academia, Arte Circense na Escola, Gestão de Academia e Práticas
corporais alternativas. 

Haverá entrega de certificado ao término do evento. Para maiores informações e inscrições, acesse o site do Conselho.  

Fonte: CREF9/PR

Sergipe recebe o 8º Congresso Brasileiro de Educação Física

Discutir os avanços e os desafios encarados pelos Profissionais de Educação
Física foi o que mobilizou professores, estudantes e convidados durante o 8°
Congresso Brasileiro de Educação Física da FIEP. O evento, com apoio do
CREF13/BASE, foi realizado em Sergipe entre os dias 3 e 6 de outubro. 

De acordo com o delegado da FIEP, Gilson Dória [CREF 000011G/SE], o
objetivo do evento, de tema "O Profissional de Educação Física na América
Latina", foi socializar conhecimento. Prova disso, foram os 58 trabalhos
científicos aprovados, além das diversas mesasredondas e palestras com
temas que envolveram a Educação Física na atualidade. "Estamos cercados
por profissionais de todo o Brasil para discutir e tentar melhorar a qualidade
da Educação Física no país", afirmou Gilson, que também é Coordenador
Geral da Seccional Sergipe do CREF13/BASE.

Fonte: CREF13/BASE
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Estabelecimentos e leigos são autuados durante fiscalizações do CREF9/PR

No dia 07/10, a cidade de Loanda (PR) foi alvo de fiscalizações do CREF9/PR. Das cinco academias da cidade, três estavam
em situação irregular, com leigos atuando como Profissionais de Educação Física. Os estabelecimentos e um licenciado que
atuava fora de sua área de habilitação foram autuados, os leigos foram advertidos e encaminhados ao Ministério Público. 

As ações de fiscalizações continuaram e no dia 10/10, o CREF9/PR com o apoio de policiais do Núcleo de Repressão aos
Crimes contra a Saúde (Nucrisa), autuaram em flagrante mais uma leiga ministrando aulas de ginástica em Curitiba. A
infratora foi conduzida pela Polícia Civil até a sede do Nucrisa, onde foi lavrado um termo circunstanciado por exercício ilegal
da profissão.

Fonte: CREF9/PR

CREF3/SC em parceria com o Procon fiscaliza capital catarinense

Na primeira semana de outubro, o CREF3/SC e o Serviço de Proteção ao Consumidor
(Procon) deram início a mais uma etapa de atuação conjunta em Florianópolis (SC).
Tendo como objetivo a promoção e prática em atividades físicas, a fiscalização
percorreu 21 estabelecimentos da capital catarinense.

Durante a vistoria, o fiscal do Procon orientou sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos possuírem o Código de Defesa do Consumidor, de obedecer ao que
prevê a Nota Técnica Nº 01/2013 (CREF3/SC/Procon/SJC), além de manter em local
visível o Certificado de Pessoa Jurídica emitido pelo CREF3/SC, o quadro técnico com
foto e registro dos profissionais e acadêmicos atuantes no estabelecimento, o horário
de funcionamento e tabela de preços. 

No dia 05/10, o CREF3/SC também esteve presente no Campeonato Brasileiro de Estreantes de Patinação Artística 2013,
realizado em Joinville. Os seis Profissionais de Educação Física atuantes no evento na função de técnico apresentaram suas
cédulas de identidade profissional.

Fonte: CREF3/SC

CREF12/PEAL debate valorização profissional com Secretarias de Esporte e Lazer de AL e
PE

Na última semana, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Alagoas
recebeu a visita do CREF12/PEAL no Ginásio Municipal João Paulo II.  O
objetivo do encontro foi fortalecer a profissão em Arapiraca (AL),
disponibilizando para a sociedade um trabalho diferenciado e de qualidade.
O Presidente da Seccional Alagoas, Stanley Magalhães[CREF 000217
G/AL], informou que haverá uma conversa com a Prefeita Célia Rocha
para a solicitação de uma estrutura física provisória do Conselho na
cidade.  “É uma proposta que vamos discutir com a prefeita, tendo em
vista que temos o projeto de trazer um polo atuante dentro de Arapiraca”,
indicou. 

Na semana anterior, a Presidente do CREF12/PEAL Nadja Harrop [CREF
000288G/PE], junto ao Presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ], foram recebidos pela Secretária de
Esportes do Estado de Pernambuco, Ana Cavalcanti. Os representantes a parabenizaram pelo trabalho que vem sendo
desenvolvido no estado. 

Dentre as várias iniciativas promovidas pela Secretaria, foi destacada a preocupação em garantir melhores acomodações e
acompanhamento aos atletas nos Jogos Estudantis Brasileiros e outros campeonatos nacionais; o investimento para o
resgate do caráter pedagógico dos jogos escolares, cuja natureza orienta a formação do aluno em conjunto com as demais
atividades desenvolvidas no âmbito escolar; os programas e projetos envolvendo idosos, indígenas, entre muitos outros.

Fonte: CREF12/PEAL

15 de Outubro: Dia do Professor

Muito mais do que proporcionar momentos de descontração na rotina escolar, através de jogos e esportes, o professor de
Educação Física é responsável por, entre outros benefícios, despertar os alunos para um estilo de vida ativo e saudável. Mas
o seu papel não para por aí. 

É também através desses profissionais, que crianças e jovens aprendem e se preparam para desenvolver as habilidades de
ser, conviver, conhecer e fazer  os quatro pilares que dão base ao ensino, segundo a Unesco. 



Conselho Federal de Educação Física Boletim Eletrônico

253

21/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=1004 3/4

Estabelecimentos e leigos são autuados durante fiscalizações do CREF9/PR

No dia 07/10, a cidade de Loanda (PR) foi alvo de fiscalizações do CREF9/PR. Das cinco academias da cidade, três estavam
em situação irregular, com leigos atuando como Profissionais de Educação Física. Os estabelecimentos e um licenciado que
atuava fora de sua área de habilitação foram autuados, os leigos foram advertidos e encaminhados ao Ministério Público. 

As ações de fiscalizações continuaram e no dia 10/10, o CREF9/PR com o apoio de policiais do Núcleo de Repressão aos
Crimes contra a Saúde (Nucrisa), autuaram em flagrante mais uma leiga ministrando aulas de ginástica em Curitiba. A
infratora foi conduzida pela Polícia Civil até a sede do Nucrisa, onde foi lavrado um termo circunstanciado por exercício ilegal
da profissão.

Fonte: CREF9/PR

CREF3/SC em parceria com o Procon fiscaliza capital catarinense

Na primeira semana de outubro, o CREF3/SC e o Serviço de Proteção ao Consumidor
(Procon) deram início a mais uma etapa de atuação conjunta em Florianópolis (SC).
Tendo como objetivo a promoção e prática em atividades físicas, a fiscalização
percorreu 21 estabelecimentos da capital catarinense.

Durante a vistoria, o fiscal do Procon orientou sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos possuírem o Código de Defesa do Consumidor, de obedecer ao que
prevê a Nota Técnica Nº 01/2013 (CREF3/SC/Procon/SJC), além de manter em local
visível o Certificado de Pessoa Jurídica emitido pelo CREF3/SC, o quadro técnico com
foto e registro dos profissionais e acadêmicos atuantes no estabelecimento, o horário
de funcionamento e tabela de preços. 

No dia 05/10, o CREF3/SC também esteve presente no Campeonato Brasileiro de Estreantes de Patinação Artística 2013,
realizado em Joinville. Os seis Profissionais de Educação Física atuantes no evento na função de técnico apresentaram suas
cédulas de identidade profissional.

Fonte: CREF3/SC

CREF12/PEAL debate valorização profissional com Secretarias de Esporte e Lazer de AL e
PE

Na última semana, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Alagoas
recebeu a visita do CREF12/PEAL no Ginásio Municipal João Paulo II.  O
objetivo do encontro foi fortalecer a profissão em Arapiraca (AL),
disponibilizando para a sociedade um trabalho diferenciado e de qualidade.
O Presidente da Seccional Alagoas, Stanley Magalhães[CREF 000217
G/AL], informou que haverá uma conversa com a Prefeita Célia Rocha
para a solicitação de uma estrutura física provisória do Conselho na
cidade.  “É uma proposta que vamos discutir com a prefeita, tendo em
vista que temos o projeto de trazer um polo atuante dentro de Arapiraca”,
indicou. 

Na semana anterior, a Presidente do CREF12/PEAL Nadja Harrop [CREF
000288G/PE], junto ao Presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ], foram recebidos pela Secretária de
Esportes do Estado de Pernambuco, Ana Cavalcanti. Os representantes a parabenizaram pelo trabalho que vem sendo
desenvolvido no estado. 

Dentre as várias iniciativas promovidas pela Secretaria, foi destacada a preocupação em garantir melhores acomodações e
acompanhamento aos atletas nos Jogos Estudantis Brasileiros e outros campeonatos nacionais; o investimento para o
resgate do caráter pedagógico dos jogos escolares, cuja natureza orienta a formação do aluno em conjunto com as demais
atividades desenvolvidas no âmbito escolar; os programas e projetos envolvendo idosos, indígenas, entre muitos outros.

Fonte: CREF12/PEAL

15 de Outubro: Dia do Professor

Muito mais do que proporcionar momentos de descontração na rotina escolar, através de jogos e esportes, o professor de
Educação Física é responsável por, entre outros benefícios, despertar os alunos para um estilo de vida ativo e saudável. Mas
o seu papel não para por aí. 
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Por meio da assimilação dos conhecimentos específicos dessa disciplina e da prática regular de atividades físicas e
esportivas, os alunos desenvolvem competências, capacidades e habilidades, associadas às dimensões afetivas, cognitivas,
sociais, psicomotoras e internaliza valores.

O CONFEF presta sua homenagem a estes bravos profissionais que, por vezes desvalorizados, desempenham papel
fundamental na formação de cidadãos. Parabéns, professor!

CLIPPING

Academias ao ar livre em Campo Grande precisam de educadores
Escolas oferecem academias para estimular alunos
Educação Física busca espaço nas escolas

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 124  Outubro 2013

CREF6/MG promove encontro entre Superintendências Regionais de Ensino

Entre os dias 15 e 17 de outubro, analistas em Educação Física das 47 Superintendências
Regionais de Ensino se reuniram em encontro promovido pelo CREF6/MG em parceria
com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais  SEE. O evento marcou o
lançamento do IV Simpósio de Esporte na Escola, de tema “O ensino do Futebol na
Escola”. 

Na ocasião foram oferecidas palestras e oficinas para capacitar os educadores
presentes. Estes terão o papel de orientar os professores em suas regionais na
elaboração dos projetos para o IV Simpósio.

"Este é um projeto pioneiro em Minas Gerais, e isso só é possível devido à participação
das Superintendências e da Assessoria de Educação Física da Secretaria. O que pudermos fazer em prol da perpetuação
deste trabalho será realizado", ressaltou Claudio Boschi [CREF 000003G/MG], Presidente do CREF6/MG.

Fonte: CREF6/MG

Panathlon Club de São Paulo elege novo presidente

No dia 17/10, o Conselheiro Federal Georgios Stylianos Hatzidakis [CREF 000688G/SP] foi eleito o novo Presidente do
Panathlon Club de São Paulo. A diretoria eleita toma posse em fevereiro de 2014 para o mandato bienal. O Panathlon Club é
uma associação apolítica, voluntária e sem fins lucrativos, voltada unicamente a prestação de serviços ao esporte. 

Fundado em 1974, o primeiro clube do Brasil passou a congregar profissionais do esporte, atletas, exatletas, técnicos,
dirigentes, professores de Educação Física, médicos, advogados, jornalistas, entre outros. A diversidade do grupo fez com
que a entidade ficasse conhecida como “O Senado do Esporte”.

Presidente do CREF9/PR assume vaga no Conselho Nacional de Esportes

O presidente do CREF9/PR, Antônio Eduardo Branco [CREF 000009G/PR],
assumiu uma vaga no Conselho Nacional de Esporte (CNE), órgão de
assessoramento direto ao Ministro do Esporte. Branco assumiu no dia 17/10 uma
das duas cadeiras designadas ao CONFEF, a outra pertence ao Presidente Jorge
Steinhilber [CREF 000002G/RJ].

“Espero desenvolver uma boa gestão durante o mandato, auxiliando na
normatização do Sistema Brasileiro de Desporto, assim como ser um legítimo
representante do desporto do estado do Paraná e da região Sul do Brasil”, declarou
Branco.

Buscar o desenvolvimento de programas que promovam a massificação planejada
da atividade física para toda a população é uma das funções do CNE, além da
melhoria do padrão de organização, gestão e transparência do desporto nacional.

Fonte: CREF9/PR
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CREF6/MG promove encontro entre Superintendências Regionais de Ensino

Entre os dias 15 e 17 de outubro, analistas em Educação Física das 47 Superintendências
Regionais de Ensino se reuniram em encontro promovido pelo CREF6/MG em parceria
com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais  SEE. O evento marcou o
lançamento do IV Simpósio de Esporte na Escola, de tema “O ensino do Futebol na
Escola”. 

Na ocasião foram oferecidas palestras e oficinas para capacitar os educadores
presentes. Estes terão o papel de orientar os professores em suas regionais na
elaboração dos projetos para o IV Simpósio.

"Este é um projeto pioneiro em Minas Gerais, e isso só é possível devido à participação
das Superintendências e da Assessoria de Educação Física da Secretaria. O que pudermos fazer em prol da perpetuação
deste trabalho será realizado", ressaltou Claudio Boschi [CREF 000003G/MG], Presidente do CREF6/MG.

Fonte: CREF6/MG

Panathlon Club de São Paulo elege novo presidente

No dia 17/10, o Conselheiro Federal Georgios Stylianos Hatzidakis [CREF 000688G/SP] foi eleito o novo Presidente do
Panathlon Club de São Paulo. A diretoria eleita toma posse em fevereiro de 2014 para o mandato bienal. O Panathlon Club é
uma associação apolítica, voluntária e sem fins lucrativos, voltada unicamente a prestação de serviços ao esporte. 

Fundado em 1974, o primeiro clube do Brasil passou a congregar profissionais do esporte, atletas, exatletas, técnicos,
dirigentes, professores de Educação Física, médicos, advogados, jornalistas, entre outros. A diversidade do grupo fez com
que a entidade ficasse conhecida como “O Senado do Esporte”.

Presidente do CREF9/PR assume vaga no Conselho Nacional de Esportes

O presidente do CREF9/PR, Antônio Eduardo Branco [CREF 000009G/PR],
assumiu uma vaga no Conselho Nacional de Esporte (CNE), órgão de
assessoramento direto ao Ministro do Esporte. Branco assumiu no dia 17/10 uma
das duas cadeiras designadas ao CONFEF, a outra pertence ao Presidente Jorge
Steinhilber [CREF 000002G/RJ].

“Espero desenvolver uma boa gestão durante o mandato, auxiliando na
normatização do Sistema Brasileiro de Desporto, assim como ser um legítimo
representante do desporto do estado do Paraná e da região Sul do Brasil”, declarou
Branco.

Buscar o desenvolvimento de programas que promovam a massificação planejada
da atividade física para toda a população é uma das funções do CNE, além da
melhoria do padrão de organização, gestão e transparência do desporto nacional.
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Sede do CREF14/GOTO se transforma em sala de aula

No dia 12/10, aproximadamente 30 discentes da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em Goiânia, puderam assistir
a uma aula especial na sede do CREF14/GOTO. Os temas abordados foram Ética, Formação Profissional, Mundo do
Trabalho, História da Regulamentação e Sistema CONFEF/CREFs.

Os acadêmicos, a maioria do 1ºperíodo, descobriram a importância da regulamentação da profissão e das imprescindíveis
ações de orientação e fiscalização de responsabilidade dos CREFs, principalmente no que diz respeito à segurança da
sociedade e valorização da profissão de Educação Física.

Devido ao sucesso, o professor Jovino Oliveira Ferreira [CREF 000598G/GO], responsável pela ideia, já confirmou para
o próximo semestre nova aula.

Fonte: CREF14/GOTO

CREF11/MSMT homenageia integrantes do Medida Certa em Campo Grande (MS)

No último domingo, 27/10, o CREF11/MSMT, representado pelo vice
presidente, Luiz Antonio Stopa [CREF 000206G/MS] e pelo 
Conselheiro Marcelo Ferreira Miranda [CREF 000002G/MS], 
entregou ao SESI, ao Profissional responsável pelo quadro “Medida 
Certa”, do Fantástico, Márcio Atalla [CREF 082046G/SP], à Rede Globo 
e TV Morena (emissora local da Rede Globo), uma placa de homenagem ao 
quadro pelo estímulo à prática de atividade física orientada e a 
valorização do Profissional de Educação Física.

A premiação foi realizada durante a caminhada no Parque das Nações 
Indígenas, em Campo Grande, que reuniu milhares de pessoas. O 
evento foi promovido pelo “Medida Certa” com a intenção de estimular a 
adoção de um estilo de vida mais saudável.

Na ocasião também foram realizados serviços como aferição de peso, circunferência abdominal, cálculo de Índice de Massa 
Corporal (IMC), recreação e distribuição de material informativo. Veja aqui como foi.

Fonte: codigo=518">CREF11/MSMT

Estabelecimentos são interditados em Manaus (AM)

No dia 10/10, o CREF8/AMACAPPARORR, em parceria com a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e
Tecnologia da Informação (SEMEF) e o Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (IMPLURB), realizou uma
ação de fiscalização na zona oeste da cidade de Manaus (AM).

Com o objetivo de aperfeiçoar e adequar os serviços oferecidos pelos profissionais de Educação Física à sociedade, a ação
interditou três academias. Os estabelecimentos não possuíam profissionais de Educação Física atuantes, tampouco
documentação necessária, como alvará de funcionamento e registro no CREF. Também foram detectadas deficiências no
espaço físico das academias, pois as mesmas apresentaram equipamentos e maquinário inadequados, higienização precária,
entre outros.

A ação foi realizada em academias anteriormente visitadas e autuadas que não demonstraram nenhum interesse em
regularizarse.

Fonte: CREF8/AMACAPPARORR
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Prêmio Empresário Amigo do Esporte homenageia empresas e cidadãos que investem no
esporte

O Clube Pinheiros, em São Paulo, recebeu no mês de
setembro, estrelas do esporte brasileiro para celebrar a
quarta edição do Prêmio Empresário Amigo do Esporte.
Concorreram à premiação exclusivamente pessoas
físicas e jurídicas que aportaram recursos em projetos
da Lei de Incentivo em 2012, na forma de patrocínio ou
doação, segundo as categorias definidas em edital.

Ao entregar o prêmio Maior Amigo do Esporte, o
ministro Aldo Rebelo falou da vitoriosa iniciativa do
Congresso Nacional em aprovar a Lei de Incentivo, e do
esforço de atletas, de entidades e de clubes. Na ocasião
também foi realizada uma homenagem aos Profissionais
de Educação Física, que no dia 1º de setembro
comemoraram a data dedicada à categoria. O
Presidente Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ]
esteve presente e recebeu a premiação em nome do
CONFEF.

Fiscalização conjunta interdita estabelecimentos em Salvador (BA)

Uma fiscalização, com mais de 30 profissionais, entre policiais e fiscais, percorreu 10 bairros de Salvador (BA) no dia 29/10.
A ação, em conjunto com a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), CREF13/BASE, Sucom e Procon, interditou seis
academias.

Batizada de Apolo, a operação teve como objetivo fiscalizar o funcionamento, as condições dos equipamentos, os
profissionais capacitados e as instalações das academias. Cinco indivíduos identificados em flagrante no exercício ilegal da
profissão foram encaminhados à Delegacia. As academias irregulares terão que se adequar às exigências dos órgãos
fiscalizadores para serem reabertas. 

Os estabelecimentos funcionavam precariamente, sem profissionais capacitados e pondo em risco a saúde e a integridade
física dos clientes, com equipamentos obsoletos e danificados. Também não dispunham de Alvará de Funcionamento e nem
cópias do Código de Defesa do Consumidor à disposição do público, além de não exibirem, em local visível, os preços
cobrados pelos serviços oferecidos.

Fonte: CREF13/BASE

Vem por aí...

Nos dias 8, 9 e 10 de novembro ocorre o Encontro Interativo CONFEF 15 Anos, de tema “O Legado Social e Legal do Sistema
CONFEF/CREFs”. O evento será transmitido ao vivo na sextafeira (das 14h30 às 16h30) e no domingo (das 8h30 às 12h)
através do nosso portal. Mais informações em breve!

CLIPPING

Exercícios físicos ajudam as crianças a se saírem melhor nos estudos
Projeto desenvolvido em Monlevade atua em formar atletas e cidadãos
Exercício físico reduz procura de idosos ao Hospital do Servidor

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.
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Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Em mais uma parceria com o Procon, CREF3/SC realiza fiscalização em Chapecó (SC)

A parceria entre o CREF3/SC e os principais órgãos de defesa do consumidor (Procon
Estadual e Municipal) resultou em mais uma importante ação de orientação e fiscalização
em Chapecó (SC). A vistoria percorreu 22 estabelecimentos da cidade entre os dias 4 e
8 de novembro. 

A operação conjunta busca, entre outros, disciplinar o funcionamento destes
estabelecimentos garantindo à sociedade o direto de ser atendida por Profissionais de
Educação Física devidamente habilitados e registrados no Conselho Regional da
profissão.

Para operar dentro da legalidade, conforme a Nota Técnica Nº 01/2013, a academia
precisa ter Certificado de Registro de Funcionamento de Pessoa Jurídica, quadro técnico, nome do acadêmico em estágio,
fase e universidade, Alvará de Funcionamento, Alvará Sanitário, exemplar do Código de Defesa do Consumidor, tabela de
preços e horário de atendimento, ambos visíveis ao consumidor.

Fonte: CREF3/SC

Liminar autoriza fiscalização em escolas da rede pública do Distrito Federal (DF)

No início do mês de novembro o CREF7/DF obteve na justiça, sentença favorável numa ação contra o Governo do Distrito
Federal (DF), tornando obrigatório o registro profissional no Sistema CONFEF/CREFs aos professores de Educação Física
aprovados em concurso público. A liminar determina ainda que o Governo do DF autorize o Conselho a realizar fiscalizações
nas dependências das escolas da rede pública de ensino. As resoluções estão inseridas na Lei 9.696/98, que regulamenta a
atividade do Profissional de Educação Física, em seu artigo 1º: “O exercício das atividades de Educação Física e a
designação do Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos
Regionais de Educação Física”. 

De acordo com Bruno César Bandeira Apolinário, Juiz Federal Substituto da 3ª Vara Federal e autor da decisão a favor do
CREF, a não exigência da inscrição perante o Conselho Regional responsável pela fiscalização do exercício profissional de
Educação Física está em desacordo com as exigências legais e vulnera a Constituição Federal, não estando, tampouco, de
acordo com as decisões que já vem sendo tomadas pelos Tribunais de todo o país.

Fonte: CREF7/DF

XXIV Semana de Educação Física da FMU promove palestras e apresentações em São Paulo

Realizada na última semana de outubro, a XXIV Semana de Educação Física do Complexo Educacional Faculdades
Metropolitanas Unidas FMU, de tema “Consciência Cidadã”, lotou salas e pavilhões com palestras, workshops, jogos e
apresentações.

O ciclo de atividades contou ainda com apresentação de trabalhos científicos, debates, Jogos Interclasses, feira de artigos
esportivos, Mostra de Música e Movimento, além da apresentação da Bateria da Atlética de Educação Física FMU. 

Na abertura do evento foram abordados temas como Musculação e emagrecimento, Atuação do Profissional de Educação
Física no SUS, Suplementação com óxido nítrico e hipertrofia e Como prescrever exercícios físicos para cardiopatas, assunto
exposto pelo professor Luciano Pontes Júnior [CREF 005645G/SP].

Fonte: FMU
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Seminário em Minas Gerais reúne Instituições de Ensino Superior

O CREF6/MG promoveu durante os dias 24 e 25 de outubro a 5ª edição do Seminário Educação Física e Ensino Superior em
Belo Horizonte (MG). O encontro com as Instituições de Ensino Superior de Educação Física do estado teve adesão
significativa dos coordenadores de curso. 

Temas como Políticas de Educação do Estado de Minas Gerais e sua Interatividade com o Conselho regional de Educação
Física, Atenção Primária na Saúde e Mercado de Trabalho, Educação Física e Obesidade Infantil, Normatização dos Estágios
de Educação Física, Campanha sobre Doping, Lei de Incentivo ao Esporte, entre outros, foram debatidos entre as palestras e
mesas redondas.

O Presidente do CREF6/MG, Claudio Boschi [CREF 000003G/MG], agradeceu e ressaltou a presença das Instituições de
Ensino Superior. “O entendimento do Conselho é de que a melhor forma de regulação da profissão parte justamente dessa
interação entre nós, enquanto estrutura reguladora e a estrutura formadora e pedagógica, representada pelas IES. O
trabalho é feito no sentido de valorizar e fortalecer a Educação Física em Minas Gerais”, afirmou.

Fonte: CREF6/MG

Cidades que valorizam a Educação Física Escolar são homenageadas no Rio Grande do Sul

No dia 30/11, o CREF2/RS realizou o evento "Cidades 
amigas da Educação Física Escolar" na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul. O Conselho concedeu 
uma homenagem aos municípios que contam com 
Profissionais de Educação Física atuando com este 
componente curricular nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Dos 497 municípios do Estado, 127 contam 
com Profissionais de Educação Física.

Atualmente, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, as 
atividades físicas no Rio Grande do Sul não são 
ministradas por Profissionais de Educação Física. Por 
conta disso, cerca de 300 mil crianças estão desatendidas no 
Estado, contribuindo para o aumento do sedentarismo e da 
pandemia de obesidade infantil. A presença obrigatória 
do Profissional de EF nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental é uma das bandeiras defendidas pelo CREF2/RS.
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Fonte: CREF2/RS

“Operação GR” fecha academia em Barreiras (BA)

Durante fiscalização realizada na cidade de Barreiras (BA), uma academia foi fechada e 17 receberam notificação por não
possuírem credenciamento do sistema CONFEF/CREF. A operação batizada de GR ocorreu durante os dias 22 e 23 de
outubro. Ao todo 29 empresas foram fiscalizadas, sendo 27 academias e duas escolas. 

“Essas empresas receberam prazo de 30 dias para regularizar a situação, sob pena de Ajuizamento de Ação junto à Justiça
Federal, caso continuem irregulares” ressaltou o Supervisor do Departamento de Fiscalização do CREF13BA/SE, Jehorvan
Melo [CREF 000757G/BA].

Além desse grupo, mais oito pessoas também foram notificadas. Essas receberam um prazo de 30 dias para registro no
CREF, por terem sido notificadas pela primeira vez e por apresentarem as prerrogativas necessárias. A ação cumpriu mais
uma etapa do Planejamento de Ações Conjuntas do CREF13BA/SE. Para executar a operação, o Conselho Regional de
Educação Física contou com a parceria da Vigilância Sanitária Municipal, e das Policias (Civil e Militar).

Fonte: CREF13BA/SE

Secretaria de Saúde de São Paulo promove concurso

O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia em Parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo promove o
"Concurso para programa de aprimoramento Profissional de Educação Física em reabilitação cardiovascular". Para participar,
acesse o site e efetue a sua inscrição até o dia 06/12. Mais informações aqui.

CLIPPING

Secretaria de Educação implanta ginástica laboral para servidores
Pesquisa comprova que atividade física diminui risco de câncer de mama
Asma e atividade física: pode ou não pode?

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
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CONFEF comemora 15 anos de existência em Encontro Interativo

No mês de novembro, mais um capítulo importante foi escrito na história do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF).
Conselheiros Regionais, Federais, representantes das Comissões, Presidentes e membros dos CREF’s se reuniram em
Brasília durante os dias 8, 9 e10 para o Encontro Interativo CONFEF – 15 anos. 

O encontro foi marcado por intensas discussões dos temas relacionados aos eixos temáticos, sendo eles Ética Profissional,
Ensino Superior e Preparação Profissional, Educação Física Escolar, Orientação e Fiscalização e ainda discussão e
procedimentos do Manual da Dívida Ativa.

Ao final dos três dias, cada comissão responsável pelos temas citados apresentaram os principais tópicos, bem como os
resultados dos debates.

Tanto a abertura do evento, feita pelo Presidente Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ], quanto o encerramento,
puderam ser acompanhados em tempo real através do portal eletrônico do CONFEF. Em breve os vídeos estarão disponíveis
neste link.

Edital de concurso em Mossoró (RN) é retificado e passa a exigir registro no Conselho da
profissão

Mais uma vez a necessidade do registro no sistema CONFEF/CREF's foi reconhecida na Justiça. Após a Assessoria Jurídica do
CREF10/PBRN recorrer judicialmente do concurso da Prefeitura de Mossoró (RN), que não exigia registro profissional para o
cargo de Professor de Educação Física, o edital do certame foi retificado. 

Os candidatos que já tinham realizado sua inscrição, mas que não satisfazem os requisitos legais previstos no art. 1º da Lei
Federal nº 9696/98, serão ressarcidos dos valores gastos com a inscrição.

Fonte: CREF10/PBRN

CREF12/PEAL promove ações de combate ao câncer de próstata em Alagoas



Boletim Eletrônico Conselho Federal de Educação Física

262

21/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=1020 1/4

Terçafeira, 21 de março de 2017 Fale conosco

Nº 126  Novembro 2013

CONFEF comemora 15 anos de existência em Encontro Interativo
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resultados dos debates.

Tanto a abertura do evento, feita pelo Presidente Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ], quanto o encerramento,
puderam ser acompanhados em tempo real através do portal eletrônico do CONFEF. Em breve os vídeos estarão disponíveis
neste link.
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Mais uma vez a necessidade do registro no sistema CONFEF/CREF's foi reconhecida na Justiça. Após a Assessoria Jurídica do
CREF10/PBRN recorrer judicialmente do concurso da Prefeitura de Mossoró (RN), que não exigia registro profissional para o
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Com a intenção de estimular uma vida mais saudável
na população e ajudar no combate ao câncer de
próstata, o CREF12/PEAL realizou durante todo o
mês várias ações em comemoração ao “Novembro
Azul”. Entre elas, destacase a caminhada e passeio
ciclístico realizado em Maceió (AL), no dia 10/11.

Durante as duas horas de percurso, mais de dois mil
participantes seguiram ao som do trio elétrico com
muito entusiasmo. O CREF12/PEAL também
distribuiu laços  que são o símbolo da campanha 
para alertar os profissionais sobre a importância do
tema. 

O câncer de próstata, que teve 60 mil novos casos no
ano passado, segundo o Ministério da Saúde, é uma
das doenças mais comuns entre os homens. Cerca de
30 a 40% dos casos podem ser evitados com
prevenção. Uma boa alimentação com atividades
físicas regulares são os principais aliados.

Fonte: CREF12/PEAL

Em São Paulo, bolsa exercício incentiva idosos a praticar esporte

O governo do Estado de São Paulo criou na última semana uma espécie de bolsa exercício, nos moldes do Bolsa Família,
para idosos que praticam atividade física. O benefício deve começar a funcionar na segunda quinzena de dezembro, após o
cadastramento de clubes e academias que participarão do programa.

Luiz Carlos Martins, assessor técnico da Secretaria de Estado do Esporte, informou que a distribuição da bolsa deve começar
em oito cidades: São Paulo, Santo André, Osasco, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Santos, Bauru e São José do Rio Preto. Para
ler o decreto publicado no Diário Oficial na íntegra, clique aqui.

Fonte: Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

CREF6/MG promove campanha antidoping nas academias de Minas Gerais

O CREF6/MG em parceria com a Secretaria de Estado de
Esportes e da Juventude (Seej) lançou a campanha “Eu
não preciso de doping para ser o melhor. Nem você”. O
objetivo é contribuir com a conscientização tanto de
atletas, técnicos, médicos, nutricionistas e demais
profissionais envolvidos com o treinamento esportivo,
quanto à população em geral sobre o problema do doping
no esporte.

A iniciativa foi lançada durante o seminário “Doping no
Cenário dos Grandes Eventos Esportivos”, que reuniu
cerca de 200 pessoas na Biblioteca Pública Estadual Luiz
de Bessa, em Belo Horizonte (MG) no dia 02/10.

Nos próximos dias, 1,5 mil academias credenciadas pelo
CREF6/MG receberão uma placa para adesão à
campanha.

Fonte: CREF6/MG
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Academias irregulares são interditadas em Itabuna (BA)

Três academias irregulares em Itabuna (BA) foram interditadas pela Vigilância Sanitária no dia 11/11. Nos estabelecimentos
foram encontrados profissionais de Educação Física sem registro no CREF13/BASE e sem autorização para funcionar. 

O coordenador da Vigilância Sanitária, Antonio Carlos Carvalho, justificou a medida como reação a duas notificações para
que as academias se adequassem à legislação. As interdições cumprem determinação do Ministério Público Estadual (MP
BA), conforme a autoridade sanitária.

As medidas tomadas pelo MP e Vigilância Sanitária seguem as Leis 9.696/1998, que regulamenta o exercício do Profissional
de Educação Física, e a 6.839/1980. Esta última determina a obrigatoriedade do registro que, segundo a Lei 5.782/1980,
deve ser feito com autorização da Secretaria Estadual de Educação.

Fonte: CREF13BA/SE

Prêmio Petrobras de Esporte Educacional oferece até R$50 mil a vencedores

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Petrobras de Esporte Educacional, uma iniciativa do Programa Petrobras Esporte &
Cidadania em parceria com o CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável). A
iniciativa pretende mapear, certificar, premiar e disseminar as experiências pedagógicas de Esporte Educacional em todo o
Brasil.

São aceitas experiências pedagógicas desenvolvidas pelos atores sociais das seguintes categorias: terceiro setor,
universidades e escolas públicas, desde que avaliadas como Tecnologias Sociais voltadas ao Esporte Educacional. Se você
desenvolve ou já desenvolveu experiências nesta área no país, participe! As inscrições vão até 5 de fevereiro de 2014.

Para saber mais sobre a inscrição e as premiações – que variam de R$5mil a 50 mil, acesse o site e confira o regulamento.

CLIPPING

Busca por beleza e saúde faz academias crescerem 371% desde 2002
Campanha faz alerta sobre morte súbita a esportistas no DF
Academias irregulares preocupam autoridades

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.
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CREF6/MG homenageia Itamar Franco com entrega de medalha

Em função do grande apoio dado por Itamar franco à Educação Física, no dia
22/11, o expresidente foi lembrado pelo CREF6/MG com a entrega da Medalha
Paulo Roberto Bassoli. A homenagem foi realizada na Câmara Municipal de
Juiz de Fora e recebida pela sua filha Fabiana Surerus Franco. 

"Em 10 anos essa é a oitava medalha a ser entregue, o que prova sua
significância. Itamar Franco foi fundamental na normatização da Educação
Física Escolar em Minas Gerais. Tomara que pudessem existir outros políticos
como ele", discursou o Presidente do CREF6/MG, Claudio Boschi [CREF
000003G/MG].

Fonte: CREF6/MG

Presidente do CREF9/PR recebe título de Orgulho Paranaense

O Presidente do CREF9/PR, Antonio Eduardo Branco [CREF 000009G/PR], foi um dos vencedores da terceira edição do
Prêmio Orgulho Paranaense 2013, na categoria Mérito Esportivo. A premiação ocorreu na quartafeira, 11/12, em solenidade
realizada no Centro de Convenções de Curitiba (PR). 

Na ocasião, estiveram presentes gigantes do esporte como Emanuel e Leila, ícones do vôlei de praia e do voleibol, Daniele
Hipólito, da ginástica, Luisinho, atacante do Paraná Clube e Evandro Rogério Roman, Secretário do Esporte e Turismo do
Governo do Paraná. O Prêmio, maior honraria do esporte no estado, é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Esportes em
parceria com a RPC TV, em reconhecimento aos esportistas nascidos no Paraná.

Além do Orgulho Paranaense, Branco recebeu em 2013 o título de cidadão honorário de Curitiba e assumiu cadeira no
Conselho Nacional de Esportes.

Fonte: CREF9/PR

CREF4/SP firma convênio com o TRF para realização de mutirões de conciliação

No dia 02/12, o CREF4/SP assinou um acordo com o Tribunal Regional
Federal da 3ª Região (TRF3) para a implementação de mutirões de
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"Em 10 anos essa é a oitava medalha a ser entregue, o que prova sua
significância. Itamar Franco foi fundamental na normatização da Educação
Física Escolar em Minas Gerais. Tomara que pudessem existir outros políticos
como ele", discursou o Presidente do CREF6/MG, Claudio Boschi [CREF
000003G/MG].
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Presidente do CREF9/PR recebe título de Orgulho Paranaense

O Presidente do CREF9/PR, Antonio Eduardo Branco [CREF 000009G/PR], foi um dos vencedores da terceira edição do
Prêmio Orgulho Paranaense 2013, na categoria Mérito Esportivo. A premiação ocorreu na quartafeira, 11/12, em solenidade
realizada no Centro de Convenções de Curitiba (PR). 

Na ocasião, estiveram presentes gigantes do esporte como Emanuel e Leila, ícones do vôlei de praia e do voleibol, Daniele
Hipólito, da ginástica, Luisinho, atacante do Paraná Clube e Evandro Rogério Roman, Secretário do Esporte e Turismo do
Governo do Paraná. O Prêmio, maior honraria do esporte no estado, é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Esportes em
parceria com a RPC TV, em reconhecimento aos esportistas nascidos no Paraná.

Além do Orgulho Paranaense, Branco recebeu em 2013 o título de cidadão honorário de Curitiba e assumiu cadeira no
Conselho Nacional de Esportes.

Fonte: CREF9/PR
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conciliação no estado. De acordo com o convênio, serão realizadas
Semanas de Conciliação, nas quais vários devedores serão convocados
para pagar os débitos com condições especiais de pagamento. A parceria
pretende evitar a cobrança judicial dos débitos e as consequências da
mesma, tais como, custas com honorários advocatícios, penhora de bens,
inscrição no CADIN, entre outros.

Todos os devedores inadimplentes, inclusive aqueles que não fizerem
acordo durante os mutirões, terão inscritos os respectivos débitos em
dívida ativa e na sequência haverá a Execução Fiscal dos mesmos. Para
isso, o CREF4/SP criou neste ano o Departamento de Dívida Ativa e
Execução Fiscal, responsável pela inscrição em dívida ativa e cobrança

judicial das anuidades vencidas, que já notificou milhares de devedores sobre a inscrição dos seus débitos em dívida ativa,
oferecendo, pela última vez, a opção do parcelamento do débito antes da propositura da ação de execução fiscal.

Fonte: CREF4/SP

CREFs promovem ações de fiscalização pelo país

Com a proximidade do verão, das férias e do Carnaval, a busca pelo corpo ideal faz o número de adeptos das academias
crescer vertiginosamente. Para assegurar a qualidade dos serviços prestados à sociedade, os Conselhos Regionais de
Educação Física intensificam as fiscalizações nesse período do ano. Abaixo, um balanço das ações de fiscalização pelo país.

Santa Catarina  Em mais uma ação de fiscalização do Procon em parceria com o CREF3/SC, a Vigilância Sanitária e a
Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), três estabelecimentos foram interditados e outros três notificados em Joiville
(SC). A ausência dos alvarás de funcionamento e sanitário, além de profissional habilitado ocasionaram as interdições. A
iniciativa que pretende fiscalizar o funcionamento e os serviços prestados pelas academias, clubes esportivos e
estabelecimentos similares ocorreu no dia 03/12.

Paraná  Desta vez, Londrina foi o alvo da Operação Narciso III, uma iniciativa do CREF9/PR, em conjunto com o Núcleo de
Repressão aos Crimes contra a Saúde (Nucrisa) e a Vigilância Sanitária. O objetivo da ação é combater a venda ilegal de
anabolizantes e verificar se as academias estão regularizadas e em condições de segurança e higiene. Das 19 academias
fiscalizadas em 28/11, oito foram interditadas pelos fiscais, pois não possuírem autorização de funcionamento e
apresentarem diversos problemas estruturais. Além disso, foram lavrados 59 autos de infração, 26 da Vigilância e 33 do
CREF9/PR. O Nucrisa prendeu seis pessoas responsáveis por estabelecimentos irregulares.

Mato Grosso do Sul  Entre os dias 25 e 29 de novembro, o CREF11/ MSMT, em parceria com a Vigilância Sanitária, esteve
presente em cinco municípios do estado realizando vistorias. Durante a fiscalização foram lavrados cinco termos de
orientação e fiscalização e sete autos de infração. No período da ação também foram encontrados quatro estabelecimentos
sem registro e quatro profissionais não registrados no CREF11/MSMT.

Sergipe  Na última semana de novembro, durante vistorias na cidade de Lagarto (SE), a Seccional Sergipe do CREF13/BA
SE flagrou quatro pessoas falsos profissionais. Foi lavrado auto de infração e encaminhado para as devidas providências
judiciais. Só em Sergipe CREF13 já realizou de janeiro a novembro 1.162 vistas de orientação e fiscalização.

Bahia – No dia 03/12, a segunda fase da Operação Apollo II  que tem como objetivo apurar irregularidades nas academias
de ginástica de Salvador (BA) terminou com a interdição de cinco estabelecimentos. Na ocasião também foram emitidos sete
autos de infração e 15 notificações de regularização. Das 13 academias vistoriadas, apenas duas estavam em situação
regular. Além do CREF13/BASE, a operação contou com o apoio da Superitendência de Controle e Ordenamento do Uso do
Solo (Sucom), da Delegacia do Consumidor (Decon) e do ProconBA, totalizando 40 agentes na ação.

Amapá – A Seccional Amapá do CREF8/AMACAPPARORR iniciou no dia 10/12, uma operação de fiscalização nas
academias de Macapá. O objetivo da ação é inspecionar estabelecimentos locais, verificando a validade do registro de
funcionamento do órgão, além de fiscalizar os profissionais que atuam como instrutores nos locais. Desde o início de 2013, o
órgão autuou 38 academias em situação irregular. De acordo com o representante do Conselho, Aldir Dantas [CREF
000349G/AP], a principal ocorrência é o exercício ilegal da profissão.
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Sistema CONFEF/CREFs dá início às inscrições de débitos em dívida ativa

O Profissional que estiver em situação de inadimplência deverá procurar o CREF de sua região para regularizar seus débitos,
pois o Sistema CONFEF/CREFs, por força das leis, tem a obrigação de inscrever os inadimplentes em dívida ativa e,
persistindo a inadimplência, cobrar judicialmente o valor, através de ação de execução fiscal. 

A Resolução sobre os procedimentos de cobrança administrativa, inscrição de débitos em Dívida Ativa e a cobrança judicial,
provenientes de anuidades em atraso e multas por pessoas físicas e jurídicas foi concebida para atender a exigência contida
no art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320/1964, na Lei nº 6830/1980, Lei nº 12197/2010 e Lei nº 12514/2011.

Alertamos aos Profissionais a fim de evitar a cobrança judicial que pode acarretar na penhora de seus bens, bloqueio de
contas bancárias, além de custos com honorários advocatícios. Os procedimentos para instauração dos processos
administrativos de cobranças serão iniciados a partir do início de 2014. Clique aqui para ter acesso a lista de contatos dos
CREFs.

Seccional Piauí do CREF5 realiza fiscalizações por todo o estado

Durante ação de fiscalização, a Seccional Piauí do CREF5/CE
MAPI esteve presente em mais de 10 cidades do estado,
totalizando 20 academias fiscalizadas, notificadas e
orientadas.

A maioria dos estabelecimentos contava com Profissional de
Educação Física e documentação de Pessoa Física regular
(CNPJ, Alvará de Funcionamento e Atestado da Vigilância
Sanitária). No entanto, apenas uma academia possuía registro
no CREF5/CEMAPI.

O Conselho reforça a importância da inscrição, visto que o
mesmo certifica a aptidão do estabelecimento perante os
órgãos fiscalizadores. A inscrição informa ainda o nome do
Profissional (responsável técnico) da academia.

Fonte: CREF5/CEMAPI

Competições Esportivas no RN deverão incluir registro no CREF

Após ação civil de autoria do CREF10/PBRN contra o Estado do Rio Grande do Norte, o Ministério Público Federal determinou
a necessidade do registro junto CREF10/PBRN em competições esportivas no estado. A exigência estende aos professores
técnicos, assistentes técnicos, coordenadores de modalidades, preparadores de goleiros e afins.

Em seu parecer, o Ministério Público considerou inaceitável a conduta do Estado de não exigir de seus Profissionais o
respectivo registro, devendo tal falha ser corrigida no âmbito administrativo, tanto com relação aos seus servidores e aos
profissionais que venha a contratar eventualmente para desempenho de atribuições relacionadas à Educação Física, quanto
no âmbito normativo, para que passe a constar nos regulamentos das competições promovidas no estado.

Fonte: CREF10/PBRN
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Professor Garcia toma posse como Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre (RS)

No dia em que completava 18 anos como vereador de Porto
Alegre (RS), o Conselheiro Federal Carlos Alberto Oliveira
Garcia [CREF 000002G/RS] foi empossado presidente da
Câmara Municipal para 2014. A cerimônia que deu posse a nova
Mesa Diretora, ocorreu no Plenário Otávio Rocha do Palácio
Aloísio Filho, sede do Legislativo da Capital.

Dizendose orgulhoso de dirigir o Legislativo Municipal, Garcia
elogiou a democracia e a diversidade política, propondo uma
Câmara ainda mais participativa e interativa com a sociedade.
“Devemos lembrar que estamos sempre a serviço de nossos
eleitores, nunca abrindo mão de fiscalizar e legislar”, discursou.

Natural de Porto Alegre, Garcia é graduado em Educação Física
pela UFRGS, com especialização em Atletismo pela Universidade
de Mainz, na Alemanha. Garcia trabalhou no Sport Club

Internacional e no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete). Também atuou como coordenador do Colégio La Salle
Dores e do Colégio São José, além de lecionar na Faculdade de Educação Física do IPA.

Fonte: Câmara Municipal de Porto Alegre

Professor Aldo Gondim Fernandes é empossado Vice Reitor da UERN

O Profissional de Educação Física Aldo Gondim Fernandes [CREF 00400G/RN],
tomou posse como vice Reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte
(UERN). A cerimônia ocorreu no mês de Setembro de 2013.

“É uma honra para nós Profissionais de Educação Física ter um colega na gestão de uma
instituição do porte da UERN. O Professor Aldo tem uma carreira brilhante na docência
daquela IES. Professor, amigo, pronto a servir sempre”, parabenizou o Presidente do
CREF10/PBRN, Francisco Borges de Araújo [CREF 001001G/RN].

Aldo Gondim iniciou sua carreira docente na UERN em 1987 como Professor da
Faculdade de Educação Física, atuando na Área de Ensino e Extensão e, posteriormente,
na administração. Foi eleito Chefe de Departamento Acadêmico (FEF/FAEF UERN) por
dois mandatos consecutivos e eleito Diretor da Faculdade de Educação Física
(FAEF/UERN) por dois mandatos, de 2007 a 2013. Também coordenou o Fórum de
Diretores da UERN no período de maio de 2012 a setembro de 2013.

CLIPPING

Vencedor se faz na escola
Ministro dos Esportes anuncia obras para Sergipe
Academias em condomínios viram moda em Fortaleza

Leia mais de nosso clipping aqui.
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CREF7/DF divulga carta técnica de atendimento à pessoa com deficiência

O CREF7/DF elaborou uma carta técnica de procedimentos no atendimento para a pessoa com deficiência na Educação
Física, Esporte, Recreação e Lazer. Tendo em vista que a Educação Física Escolar é uma disciplina obrigatória e curricular
que integra a proposta pedagógica da escola, esta deve ser oferecida, portanto, a todos os alunos. 

Nesta perspectiva, diante do aluno com deficiência, o professor de Educação Física deve buscar meios apropriados para a
inclusão destes em suas aulas, recorrendo aos recursos e serviços especializados de modo a possibilitar a sua participação
nas atividades práticas que tenha condições de realizar. Clique aqui para ler o documento na íntegra.

Fonte: CREF7/DF

CREF4/SP entra para o Comitê São Paulo Rumo 2016

A Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude
promoveu, em dezembro de 2013, uma Solenidade de Posse
dos Membros do Comitê São Paulo – Rumo 2016, onde o
Presidente do CREF4/SP, Flávio Delmanto [CREF 000002
G/SP], tomou posse como membro titular.

Entre outras autoridades, estiveram presentes o Secretário
Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, Celso Jatene e o
Secretário Estadual de Esportes, Lazer e Juventude, José
Auricchio Junior [CREF 081367G/SP].

O Comitê junto às demais Instituições, Federações,
Secretarias e Autoridades convidadas, vislumbram o legado
social dos megaeventos esportivos que ocorrerão no Brasil

nos próximos anos, em especial as Olimpíadas de 2016.

Fonte: CREF4/SP

Circuito da Saúde marca ação dos Conselhos Profissionais no Rio Grande do Sul

As praias de Cidreira e Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, receberão nos dias 18 e 19 de janeiro, o III
Circuito da Saúde. A ação proporcionará à população acesso gratuito, medição cinturaquadril, orientação nutricional,
verificação de pressão arterial, avaliação da memória em idosos, entre outros.

O evento é realizado pela Câmara da Saúde do Fórum dos Conselhos Profissionais do Rio Grande do Sul (Fórum/RS), da
qual o CREF2/RS integra, e tem como meta promover e incentivar a saúde da comunidade. A ação também tem por objetivo
esclarecer à população a importância dos Conselhos na defesa da saúde coletiva, já que a função primordial dessas
instituições é fiscalizar o exercício legal das profissões, garantindo com isto a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade.

Fonte: CREF2/RS
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Profissionais terão que ter qualificação em atendimento de emergência

A Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) assinou no dia 09/01, um decreto que obriga os estabelecimentos prestadores de
atividade física a terem Profissionais de Educação Física capacitados para o atendimento de emergência.

De acordo com o Decreto de Nº 38255, as academias, clubes desportivos e demais estabelecimentos de práticas desportivas
devem manter, em tempo integral, Profissionais de Educação Física, com nível superior completo, capacitados para aplicar
medidas e procedimentos de atendimento de emergência e de suporte básico de vida.

A iniciativa do deputado federal Pedro Paulo atende a um apelo da população por mais segurança e garantias básicas na
prática de exercícios físicos.

Fonte: CREF1/RJES

Academia de musculação é interditada em Campo Grande (MS)

Uma academia localizada no bairro de Silvia Regina, em Campo Grande (MS), foi
interditada na última quinzena de 2013. O local foi fiscalizado no mês de agosto por
fiscais do CREF11/MSMT, onde foi constatada a ausência do registro junto ao
Conselho e lavrado um auto de infração.

Após o vencimento dos prazos para regularização, foi feita denúncia ao Procon/MS,
que em ação conjunta com o CREF11/MSMT interditou o estabelecimento,
suspendendo seu funcionamento até a devida regularização.

Mato Grosso do Sul conta com 290 academias em Campo Grande, e 242 no interior
do estado. De janeiro até o final de novembro de 2013 foram fiscalizados 73
municípios, sendo autuados 89 profissionais e 287 academias com pendências junto ao Conselho. Ao longo do ano, o
CREF11/MSMT realizou ações em parceria com o Procon, a Vigilância Sanitária e Crefito.

Fonte: CREF11/MSMT

CREF3/SC fiscaliza estabelecimentos no oeste catarinense

Entre os dias 6 e 10 de janeiro, o CREF3/SC visitou 20 estabelecimentos nas cidades de São Miguel do Oeste, Guaraciaba,
Barra Bonita, Paraíso e Descanso, no oeste de Santa Catarina.

Durante as inspeções foram identificados estabelecimentos sem o registro de Pessoa Jurídica junto ao CREF3/SC,
profissionais atuando fora de sua área de habilitação, bem como a presença de acadêmicos sem o devido Termo de
Compromisso de Estágio expedido pela universidade de origem.

Todos os estabelecimentos foram orientados a buscar regularização junto ao CREF3/SC e alertados sobre o cumprimento da
Nota Técnica Nº 01/2013, que disciplina o funcionamento de academias, clubes e similares.

Fonte: CREF3/SC

Prêmio Petrobras de Esporte Educacional oferece até R$50 mil a vencedores

Prosseguem abertas as inscrições para o Prêmio Petrobras de Esporte Educacional,
uma iniciativa do Programa Petrobras Esporte & Cidadania em parceria com o CIEDS
(Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável). A
iniciativa pretende mapear, certificar, premiar e disseminar as experiências
pedagógicas de Esporte Educacional em todo o Brasil.
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Profissionais terão que ter qualificação em atendimento de emergência

A Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) assinou no dia 09/01, um decreto que obriga os estabelecimentos prestadores de
atividade física a terem Profissionais de Educação Física capacitados para o atendimento de emergência.

De acordo com o Decreto de Nº 38255, as academias, clubes desportivos e demais estabelecimentos de práticas desportivas
devem manter, em tempo integral, Profissionais de Educação Física, com nível superior completo, capacitados para aplicar
medidas e procedimentos de atendimento de emergência e de suporte básico de vida.

A iniciativa do deputado federal Pedro Paulo atende a um apelo da população por mais segurança e garantias básicas na
prática de exercícios físicos.

Fonte: CREF1/RJES

Academia de musculação é interditada em Campo Grande (MS)

Uma academia localizada no bairro de Silvia Regina, em Campo Grande (MS), foi
interditada na última quinzena de 2013. O local foi fiscalizado no mês de agosto por
fiscais do CREF11/MSMT, onde foi constatada a ausência do registro junto ao
Conselho e lavrado um auto de infração.

Após o vencimento dos prazos para regularização, foi feita denúncia ao Procon/MS,
que em ação conjunta com o CREF11/MSMT interditou o estabelecimento,
suspendendo seu funcionamento até a devida regularização.

Mato Grosso do Sul conta com 290 academias em Campo Grande, e 242 no interior
do estado. De janeiro até o final de novembro de 2013 foram fiscalizados 73
municípios, sendo autuados 89 profissionais e 287 academias com pendências junto ao Conselho. Ao longo do ano, o
CREF11/MSMT realizou ações em parceria com o Procon, a Vigilância Sanitária e Crefito.

Fonte: CREF11/MSMT

CREF3/SC fiscaliza estabelecimentos no oeste catarinense

Entre os dias 6 e 10 de janeiro, o CREF3/SC visitou 20 estabelecimentos nas cidades de São Miguel do Oeste, Guaraciaba,
Barra Bonita, Paraíso e Descanso, no oeste de Santa Catarina.

Durante as inspeções foram identificados estabelecimentos sem o registro de Pessoa Jurídica junto ao CREF3/SC,
profissionais atuando fora de sua área de habilitação, bem como a presença de acadêmicos sem o devido Termo de
Compromisso de Estágio expedido pela universidade de origem.

Todos os estabelecimentos foram orientados a buscar regularização junto ao CREF3/SC e alertados sobre o cumprimento da
Nota Técnica Nº 01/2013, que disciplina o funcionamento de academias, clubes e similares.

Fonte: CREF3/SC

Prêmio Petrobras de Esporte Educacional oferece até R$50 mil a vencedores

Prosseguem abertas as inscrições para o Prêmio Petrobras de Esporte Educacional,
uma iniciativa do Programa Petrobras Esporte & Cidadania em parceria com o CIEDS
(Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável). A
iniciativa pretende mapear, certificar, premiar e disseminar as experiências
pedagógicas de Esporte Educacional em todo o Brasil.
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São aceitas experiências pedagógicas desenvolvidas pelos atores sociais das
seguintes categorias: terceiro setor, universidades e escolas públicas, desde que
avaliadas como Tecnologias Sociais voltadas ao Esporte Educacional. Se você
desenvolve ou já desenvolveu experiências nesta área no país, participe! As
inscrições vão até 05/02.

Para saber mais sobre a inscrição e as premiações – que variam de R$5mil a 50 mil, acesse o site e confira o regulamento.

CLIPPING

Aumenta em 21% o número de academias em Goiânia
Exercício é o remédio mais barato: além de tratar, previne as doenças
Projeto em creche da UFRGS desenvolve atividade física com bebês

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 130  Janeiro 2014

CREF7/DF divulga balanço das fiscalizações realizadas em 2013

O CREF7/DF realizou no ano de 2013 um total de 1.648 fiscalizações. Foram emitidos 418 autos de infração, sendo 142
multas e 121 advertências para as Pessoas Jurídicas e 32 multas e 123 advertências para Pessoas Físicas.

Foram realizadas 270 notificações, destas, 57 foram encaminhadas para a Delegacia do Consumidor (DECON) por exercício
ilegal da profissão. Ainda foram realizados dois boletins de ocorrência na Delegacia de Polícia pelo porte de diploma falso.
Dos estabelecimentos fiscalizados, sete foram interditados.

Em relação às Instituições de Ensino, 94 foram fiscalizadas, tendo seus respectivos registros atualizados junto ao Conselho.
Para registro de Pessoa Jurídica foram protocoladas 53 novas solicitações. Certificaramse 490 estabelecimentos, sendo 83
certificações novas e 407 renovadas. No Programa de Academias, parceria entre Conselho e Vigilância Sanitária (CREF7 e
VISA), foram fiscalizadas 123 Pessoas Jurídicas.

O Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região visitou, em 2013, 760 Pessoas Jurídicas nas Regiões Administrativas
do Distrito Federal.

Fonte: CREF7/DF

Projeto de Lei estabelece remuneração mínima para Profissionais de Educação Física

No mês de dezembro foi apresentado na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 7006/2013 que estabelece uma
remuneração mínima nacional para os Profissionais de Educação Física. O projeto, de autoria do Deputado Federal Celso
Jacob (Rio de Janeiro), ainda acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho para disciplinar normas especiais.

De acordo com o documento, o salário mínimo do Profissional de Educação Física fica estabelecido em R$4.500 para uma
jornada de 30 horas semanais, a ser reajustado anualmente. Para ter acesso ao projeto na íntegra, clique aqui.

Fonte: Câmara dos Deputados

Escolas de esportes aquáticos são alvos de fiscalização em Santa Catarina

Um estabelecimento foi interditado durante ação conjunta do
CREF3/SC, o Procon, a Polícia Civil e a Prefeitura de Florianópolis na
capital catarinense. O local oferecia aulas de surfe e stand up
paddle, mas não possuía alvará de funcionamento. Ele só poderá
reabrir as portas quando regularizar a situação junto à Prefeitura.

Os agentes observaram as licenças de funcionamento das escolas
de esportes aquáticos, as normas de proteção ao consumidor, além
da formação e habilitação dos Profissionais.

"O profissional formado conhece a parte de fisiologia, ele vê qual é a
atividade adequada para cada idade, a intensidade da atividade
física e se tem condições de ministrar uma aula com condições de
vento, por exemplo. As pessoas podem pedir a identificação do
Profissional", explicou a Conselheira do CREF3/SC, Michele Serejo
[CREF 003064G/SC].

Fonte: CREF3/SC
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Biblioteca do CONFEF recebe obras para a coleção

Esse mês a biblioteca CONFEF recebeu a doação de mais duas importantes obras.

O livro “Esportes revisados em Santa Maria”, do Profissional de
Educação Física e Jornalista Clery Quinhones de Lima [CREF
000297G/RS] apresenta o Basquete e o Judô, seus históricos e
dinâmicas de jogo, além das histórias de quem vivenciou e
contribuiu para o desenvolvimento das modalidades.

O livro “Histórias da minha vida...” reúne vários episódios da vida do
Profissional de Educação Física Vilson Bagatini [CREF 000009
G/RS], que há mais de trinta anos tem se dedicado à formação de
profissionais da educação, levando seus conhecimentos aos mais
distantes lugares deste país, de países da América do Sul e Europa.
Agradecemos as contribuições que, sem dúvida, irão enriquecer o
acervo da nossa biblioteca..

Operação Boa Forma interdita duas academias em João Pessoa (PB)

Durante ação de fiscalização do CREF10/PBRN em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária e o Procon,
duas academias foram interditadas em João Pessoa (PB). Os estabelecimentos, localizados nos bairros de Mangabeira e
Valentina, não possuíam Profissionais registrados, tampouco alvará de funcionamento.

A operação Boa Forma percorreu ao todo sete bairros, totalizando 20 academias vistoriadas. Todas receberam notificação
para que se adequem as normas de funcionamento. "Como órgão fiscalizador do exercício profissional temos o dever de
fazer isso para proteger a sociedade. A Educação Física é uma área da Saúde e não pode ser ocupada por pessoas sem a
devida formação e sem habilitação", alertou o Presidente do CREF10/PBRN, Francisco Borges [CREF 001001G/RN].

De acordo com o Procon, apesar da fiscalização dos órgãos, ainda há um número significativo de academias irregulares. O
órgão recomenda que as pessoas denunciem esses estabelecimentos e procurem os regularizados, e que ofereçam
acompanhamento de Profissionais registrados.

Fonte: CREF10/PBRN

CREF5/CEMAPI vai ministrar capacitação gratuita a Profissionais de Educação Física
regentes de turma de Fortaleza (CE)

O CREF5/CEMAPI enviou à Secretaria de Educação uma proposta de curso de capacitação gratuita destinada aos
professores com Licenciatura em Educação Física, lotados nas escolas do município de Fortaleza. O curso foi sugerido
durante encontro realizado no dia 16/01 entre o Secretário de Educação Ivo Gomes e o CREF.

O programa de capacitação docente será desenvolvido com o apoio da Secretaria de Educação e contará com as seguintes
etapas: Realização de Seminário Introdutório; Prática Docente; Seminário de Avaliação e Entrega de certificados.

Representaram o CREF5/CEMAPI na reunião o Presidente do Conselho, Pádua Soares [CREF 000002G/CE], o vice
presidente Jorge Henrique [CREF 000077G/CE], o membro da Comissão de Educação Física Escolar, Abelardo Petter
[CREF 000003G/CE] e o presidente da Comissão de Educação Física Escolar do CONFEF, Ricardo Catunda [CREF
000001G/CE].

Fonte: CREF5/CEMAPI
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CLIPPING

Atividade física pode ajudar a equilibrar vida pessoal e profissional
Aulas de alongamento, ginástica e swing baiano são realizadas na Orla
Exercícios físicos e jogos para memória garantem melhor qualidade de vida aos idosos

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 131  Fevereiro 2014

Ação itinerante leva atendimento aos estados de Pernambuco e Alagoas

O CREF12/PEAL realiza no mês de fevereiro ações itinerantes nas cidades de Caruaru (PE) e Penedo (AL). Em Caruaru a
ação ocorre nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro na sede da Secretaria de Educação e Esportes, em Santa Rosa. Já em
Penedo, o atendimento será realizado na 9ª Coordenadoria Regional de Ensino (9ªCRE) nos dias 18, 19 e 20 do mesmo mês.

Os profissionais dos municípios circunvizinhos devem aproveitar a oportunidade para se regularizar junto ao CREF12/PEAL.
Mais informações sobre os endereços e horários de atendimento, podem ser obtidas através do site do CREF12/PEAL.

Fonte: CREF12/PEAL

“Operação Verão” percorre praias da capital baiana

Desde janeiro a equipe de fiscalização do CREF13/BASE vem percorrendo os bairros da orla de Salvador (BA) durante a
Operação Verão. A ação notificou ao todo, cinco pessoas flagradas no exercício ilegal da profissão e sete estudantes
trabalhando de forma irregular.  Nesse período foram fiscalizados 29 clubes de corrida e treinamento funcional.

"O compromisso do CREF13BA/SE é com a sociedade. Precisamos garantir que a população seja atendida por Profissionais
habilitados e registrados no Sistema CONFEF/CREFs. A preocupação nesta Operação devese, principalmente, ao fato de que
a maioria dos usuários deste tipo de modalidade, Clube de Corrida ou Treinamento Funcional na praia, praticam atividade
física de forma regular somente no verão, aumentando os riscos de lesões”, afirmou o Supervisor do Departamento de
Orientação e Fiscalização do CREF13BA/SE, Jehorvan Melo [CREF 000757G/BA].

Fonte: CREF13/BASE

Antropometria é tema de livro recebido pela Biblioteca CONFEF

A biblioteca CONFEF recebeu mais uma obra para a coleção. Com uma abordagem moderna e objetiva,
Antropometria Aplicada à Saúde e ao Desempenho Esportivo: uma Abordagem a partir da Metodologia ISAK
explora os conceitos sobre Antropometria, fazendo um passeio pela história e evolução das medidas no
corpo humano, desde os seus primórdios até os dias atuais. 

O livro de André Luiz Lopes [CREF 008061G/RS] e Gustavo dos Santos Ribeiro[CREF 009750G/RS] irá, sem
dúvida, enriquecer o nosso acervo.
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Projeto FIFA pela saúde é apresentado em Natal (RN)

O CREF10/PBRN esteve presente na solenidade de abertura do Projeto
FIFA pela Saúde, realizada no dia 10/02 pelo Centro de Pesquisas e
Avaliação Médica da FIFA (FMARC). O encontro em Natal (RN) reuniu
representantes do Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte, em
delegações de 22 pessoas, constituídas principalmente por Profissionais de
Educação Física que atuam em escolas públicas.

As atividades acontecerão durante cinco dias, todas desenvolvidas em
tempo integral nas dependências do Instituto Federal do Rio Grande do
Norte. O evento é coordenado pelo Conselheiro Regional Roberto Cabral
[CREF 000009G/RN] e tem o Presidente do SindpefRN, João Pessoa, como
articulador local na Prefeitura.

O Projeto 11 pela Saúde vem sendo realizado nos países que sediam a copa do mundo com o objetivo de ensinar crianças
sobre hábitos saudáveis e implantálo de acordo com a necessidade de cada país. . O programa foi lançado em 2009 e já
chegou a 19 países, beneficiando 50 mil crianças. O objetivo é leválo às 12 sedes da Copa do Mundo da FIFA 2014 no início
do próximo ano.

Fonte: CREF10/PBRN

Projeto que exige professor de Educação Física no ensino básico vai a Plenário

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou no dia 11/02, o projeto de lei que prevê que a Educação
Física em todas as etapas da Educação Básica seja ministrada exclusivamente por Profissionais de Educação Física
licenciados na área.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) flexibiliza o requisito na educação infantil e nas quatro primeiras séries do
ensino fundamental. Nessas etapas, tanto o professor de educação quanto os das demais disciplinas podem ter formação de
nível médio.

“Devido a essa abertura, é comum que professores sem qualificação específica
assumam a responsabilidade pela prática do componente curricular nessa fase
da educação básica, colocando em risco a saúde física e cognitiva dos
discentes”, destacou o relatório lido pelo senador Lindbergh Farias, com
recomendação favorável. Para o relator, a adoção da exigência do Profissional
também para as séries iniciais é justificável em razão da relevância da
formação motora na primeira infância e da necessidade do processo ser
conduzido por profissionais com qualificação específica.

Cristovam Buarque, ao apoiar a proposta, observou que a solução para a
carência de professores e outros problemas da educação básica é a
federalização dessa etapa de ensino.

Com origem na Câmara dos Deputados, apresentado pelo deputado Otávio Leite, o PLC 116/2013 sugere o prazo de cinco
anos, a partir da vigência da lei, para que estados e municípios implantem a medida. Se o texto for confirmado no Plenário
sem alterações, será enviado em seguida à sanção da presidente Dilma Rousseff.

Fonte: Senado Federal

CLIPPING

Pesquisa revela aumento no número de academias em Belo Horizonte
Benefícios à saúde proporcionados pela atividade física
Parceria vai levar crédito barato para academias e profissionais de educação física

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 132  Fevereiro 2014

Ação em parceria com a Vigilância Sanitária interdita academias no interior do Acre

Na última semana, academias de ginástica localizadas no interior do
Acre receberam a visita do CREF8/AMACAPPARORR e da
Vigilância Sanitária. O objetivo da fiscalização foi identificar
irregularidades nos estabelecimentos e orientar os proprietários. Ao
menos cinco empresas foram interditadas na ação.

Além da ausência de Profissionais de Educação Física habilitados e
registrados no CREF, foi percebida a falta de alvará sanitário,
aparelhos de ginástica sem manutenção e mal conservados.

As empresas lacradas terão o prazo de 30 dias para se regularizar
junto ao Conselho. O descumprimento pode resultar no fechamento
definitivo do local e a prisão de quem estiver exercendo de forma
ilegal a profissão.

De acordo com o CREF8/ AMACAPPARORR, a fiscalização vai
continuar no interior do estado após o Carnaval. As prefeituras também foram orientadas a não contratar Profissionais sem
registro para atuar nas academias populares, sob pena de multa e até perda de recursos do Governo Federal.

Fonte: CREF8/AMACAPPARORR

Operação em parceria com o Procon autua sete estabelecimentos no Rio de Janeiro

Sete academias foram autuadas durante uma ação conjunta entre o Procon e o CREF1/RJES nas zonas Sul e Oeste do Rio
de Janeiro. A operação Hércules percorreu na quartafeira, 19/02, 11 estabelecimentos, dos quais seis, e uma lanchonete no
interior de um deles apresentaram irregularidades.

Foram detectados estabelecimentos vendendo suplementos alimentares sem autorização, sem alvará dos Bombeiros,
equipamentos em mau estado de conservação, produtos alimentares vencidos, sem Profissional de Educação Física
presente, sem registro no CREF1/RJES, entre outros.

Fonte: Procon RJ

Operação Carcará fiscaliza estabelecimentos do sertão Pernambucano

Na última semana, o CREF12/PEAL esteve presente em 12 cidades do Sertão Pernambucano realizando fiscalizações. A
Operação Carcará vistoriou 58 estabelecimentos, dos quais cinco tiveram as atividades encerradas e três foram interditados.
As escolas da região também foram alvo de inspeção.

Ministrando as aulas de Educação Física foram encontrados professores de outras disciplinas. Outra irregularidade foi
detectada em Araripina, onde uma pessoa foi autuada pelo exercício ilegal da profissão. Visando solucionar o problema, o
CREF12/PEAL repassou às Prefeituras um ofício com orientações e documentos referentes ao exercício ilegal da profissão.

Fonte: CREF12/PEAL
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Biblioteca CONFEF recebe obras

Esse mês o CONFEF recebeu mais três obras que irão enriquecer o acervo de nossa Biblioteca. O livro
Projeto éticopolítico e exercício profissional em Serviço Social, organizado pelo Conselho
Regional de Serviço Social/RJ, reafirma a profunda atualidade que o Código de Ética de assistentes
sociais tem no Brasil para contribuir com a interpretação crítica da vida social e para orientar o
exercício profissional. A obra traz textos do Conselho Federal de Serviço Social e de mais 11 autores.

O Jornal de Ontem, obra de Henrique Nicolini [CREF 050000G/SP], procura narrar como era feito
um jornal há seis décadas e comparálo com a técnica, a metodologia e os valores da atualidade.
Busca também, em narrativa simples, fazer uma justaposição entre o ontem e o hoje. Fatos obvios de
outrora tornamse objeto de história, após mais de meio século.

O livro Imaginário Radical e Educação Física é a história viva de um grupo específico de pessoas
que, unidas em torno do atletismo, contam suas histórias de muitos significados. Numa narrativa
fluente, o autor Antônio de Pádua dos Santos [CREF 006916G/CE], intercala a densa discussão
sobre o imaginário radical com as falas dos entrevistados.

Operação Serigy interdita academias em Aracaju

Durante ação conjunta com diversas entidades, a Seccional do CREF13/BASE percorreu 13 estabelecimentos da cidade de
Aracaju e nove no município de Socorro. Ao todo, 10 academias foram interditadas na operação que recebeu o nome de
Serigy II.

Foram encontrados estabelecimentos sem registro e sem alvará sanitário, com condições precárias de higiene,
equipamentos obsoletos, danificados e em precário estado de conservação. Também foi detectada a ausência de
profissionais habilitados.

De acordo com o Presidente da Seccional Gilson Doria [CREF 000011G/SE] , todas as pessoas autuadas responderão a
inquérito policial a ser instaurado pela Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor por exercício ilegal da profissão.

A ação é uma parceria entre o CREF13/BASE, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Vigilância Sanitária
(Divisa), as Polícias Civil e Militar, o Procon e a Vigilância Sanitária de Aracaju.

Fonte: CREF13/BASE

Ação do CREF10/PBRN fiscaliza academias e escolas em Patos

As academias e escolas da cidade de Patos, no Sertão Paraibano, foram alvo
de fiscalização conjunta do CREF10/PBRN, PROCON municipal, Corpo de
Bombeiros e Vigilância Sanitária, no dia 13/02.
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Dentre as 21 academias fiscalizadas, cinco encontravamse sem registro,
quatro estavam inadimplentes, 10 delas não tinham exposição do quadro
técnico ou do horário do responsável técnico, duas não tinham credenciamento
e duas não tinham Profissional de Educação Física. Uma academia foi
interditada e 14 receberam notificação com prazos para a regularização.

O CREF10/PBRN também visitou quatro escolas particulares e públicas de
ensino médio e fundamental de Patos para verificar se os professores de
Educação Física estavam legalmente habilitados. Em uma dessas escolas não
havia profissional habilitado, o que pode gerar um risco para os alunos.

O Presidente Francisco Borges [CREF 0001001G/RN] ressaltou a
importância da fiscalização. “Estas pessoas estão oferecendo mais risco do que
benefício à população que busca atividade física numa academia, num clube ou
escolinha. Ao procurar atividade física exija do profissional a Cédula de
Identidade Profissional. É um direito. Caso ele se negue ou diga que é
estagiário, peça para ver o contrato e também a presença do responsável por
ele na academia, no clube ou na escolinha. Se mesmo assim não obtiver êxito, denuncie”.

Fonte: CREF10/PBRN

CLIPPING

Em Friburgo, RJ, academias para idosos terão profissionais da área
Atividade física inibe apetite por alimentos calóricos
Mamães gestantes devem se exercitar

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 133  Março 2014

CREF3/SC lança edital para publicação de boas práticas na Educação Física

A fim de reconhecer e divulgar o trabalho desenvolvido para o
aprimoramento da Educação Física e da saúde em Santa Catarina, o
CREF3/SC irá lançar um livro com exemplos de boas práticas. A obra irá
reunir relatos das atividades, projetos ou programas desenvolvidos (ou
em desenvolvimento) pelos Profissionais de Educação Física do estado. Os
interessados em participar têm até o dia 04/04 para se inscrever
gratuitamente no edital de chamamento.

As boas práticas desenvolvidas serão avaliadas por uma comissão
julgadora e os 15 melhores projetos serão publicados. “A intenção é
divulgar experiências inovadoras e transformadoras na área para
propiciar a reflexão crítica sobre as boas práticas na Educação Física
catarinense”, destaca Eloir Edilson Simm [CREF 000251G/SC],
Presidente do CREF3/SC. Saiba mais aqui.

Fonte: CREF3/SC

Ação do CREF10/PBRN fiscaliza cidades do Litoral e do Agreste Potiguar

Entre os dias 24 e 27 de fevereiro o CREF10/PBRN realizou fiscalizações nas cidades do Litoral e do Agreste do Rio Grande
do Norte. Durante a ação foi feita uma denúncia do Ministério Público Federal, fazendo com que mais uma cidade fosse
incluída ao percurso. No total, 27 estabelecimentos foram vistoriados pelas 12 cidades visitadas.

Na cidade do Espírito Santo – alvo de denúncia do MP – duas academias se encontravam irregulares, uma foi interditada e a
outra recebeu notificação e já está em fase de regularização.

Em Santo Antônio e Nova Cruz novas irregularidades foram encontradas. Os estabelecimentos e os Profissionais notificados
que não se regularizarem dentro do prazo estabelecido, de 10 dias, terão denúncia encaminhada ao MP, dando início ao
processo de interdição.

Fonte: CREF10/PBRN

Porto Alegre sanciona lei que torna obrigatória a formação em Educação Física para
docência

O prefeito de Porto Alegre (RS), José Fortunati, sancionou o
Projeto de Lei nº 199/2011, de autoria do Vereador e
Conselheiro Federal Professor Garcia [CREF 000002
G/RS], que obriga a formação em curso superior de
Educação Física (Licenciatura) para docência da disciplina no
Ensino Fundamental em todas as escolas do município de
Porto Alegre. A lei entrará em vigor no ano letivo de 2015,
para escolas públicas e privadas.

A cerimônia oficial ocorreu na sede da Secretaria Municipal
de Educação, na tarde de sextafeira, dia 28 de fevereiro. O24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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Conselheiro Lauro Aguiar [CREF 002782G/RS]
representou o CREF2/RS na solenidade.

Fonte: CREF2/RS

Esporte, Atividade Física e Saúde são tema de seminário na Assembleia Legislativa de São
Paulo

A Assembleia Legislativa de São Paulo realiza entre os dias 7 e 10 de abril, o IV Seminário Esporte, Atividade Física e
Saúde.

O propósito do seminário, que já está em sua quarta edição, é oferecer conhecimentos inovadores nas áreas do esporte,
atividade física e saúde, voltados para a elaboração de políticas públicas e capacitação de profissionais formadores de
opinião pública, assim como especialização nos respectivos setores. As inscrições são gratuitas, clique aqui para saber mais.

Fonte: CREF4/SP

CREF11/MSMT firma parceria com Prefeitura para capacitação de Profissionais

Na última semana o Presidente do CREF11/MSMT, Ubiratam Brito de Mello [CREF 000527G/MS] se reuniu com o
Secretário de Esporte de Bataguassu (MS), Fábio Eduardo Silva.

O Presidente fez a entrega de cédulas de identidade a novos Profissionais de Educação Física da cidade e firmou parceria
com a Prefeitura para realizar uma capacitação com os Profissionais do município.

"O Secretário fará uma pesquisa sobre qual tema será a capacitação. A data ainda será determinada. Serão convidados
ainda os Profissionais de Anaurilândia, Bataguassu, Brasilândia e Santa Rita do Rio Pardo", explica o Presidente Ubiratam.

Fonte: CREF11/MSMT

CLIPPING

Aulas de xadrez contribuem para mudar a realidade de escola
Academia de ginástica poderá ser obrigada a ter desfibrilador
Três das academias interditadas voltam a funcionar

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 134  Março 2014

Profissionais de Educação Física terão crédito mais barato no Paraná

No último dia 17/03, o Governo do Paraná assinou convênio de
financiamento facilitado com o CREF9/PR. O Fomento Paraná
disponibiliza linhas de crédito de baixo custo para atender academias
de ginástica e Profissionais de Educação Física. O crédito é voltado
para a aquisição de equipamentos, reformas e adaptações de
estruturas físicas  adequações para atender às normativas e
regulamentos que esses estabelecimentos são obrigados a cumprir e
vai possibilitar juros baixos, atraentes ao empreendedor.

De acordo com o presidente do CREF9/PR, Antonio Eduardo Branco
[CREF 000009G/PR], o crédito nesta modalidade é algo inédito no
estado. “O setor vem crescendo consistentemente e o acesso ao
crédito é importante para que os empreendedores possam se
estruturar”. Atualmente o CREF9/PR conta com mais de quatro mil

empresas e 23 mil Profissionais liberais associados.

Fonte: CREF9/PR

Número de academias em Fortaleza (CE) aumenta cerca de 20% em um ano

O número de academias em Fortaleza cresceu uma média de 20% no último ano. O município contabiliza 570 academias
regulares, 195 em processo de regularização e 70 irregulares. Com esse crescimento, a fiscalização do CREF5/CEMAPI
vem sendo reforçada.

São vários os motivos que levam uma pessoa a procurar uma academia, seja por puro lazer ou para manter a saúde em
dia, a prática de exercícios físicos deve ser orientada por um Profissional de Educação Física, em local adequado e que siga
as exigências do Conselho Regional de Educação Física.

O primeiro item verificado é se a academia possui credenciamento no CREF5/CEMAPI. Na ausência do documento, o
Conselho primeiramente orienta o estabelecimento e depois dá um prazo de 30 dias para que seja feita a regularização. Os
Profissionais de Educação Física também devem apresentar registro profissional.

Confira aqui reportagem do CETV.

Fonte: CREF5/CEMAPI

Conselheiro do CREF11/MSMT assume presidência da Funesp

O Conselheiro Regional do CREF11/MSMT José Eduardo
Amâncio da Mota [CREF 000273G/MS] tomou posse no
cargo de Diretor Presidente da Fundação Municipal de
Esporte (Funesp). A solenidade foi realizada na Câmara
Municipal de Campo Grande.

“Tenho uma experiência de aproximadamente 23 anos no
serviço público atuando diretamente na área do esporte.
Estou preparado para fazer um bom trabalho para Campo
Grande”, conta o novo presidente da fundação que pretende
trabalhar em parceria com o CREF11/MSMT.
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José Eduardo Amâncio já foi diretor presidente da
Fundesporte (Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso
do Sul) por dois anos e ocupou o cargo de diretor da Funesp
por oito anos.

Fonte: CREF11/MSMT

Em Santa Catarina, ações de fiscalização do CREF3/SC percorrem todo o estado

Mais de 70 estabelecimentos de Santa Catarina receberam a visita do CREF3/SC durante o mês de fevereiro. Os agentes de
orientação e fiscalização percorreram 18 municípios catarinenses e interditaram duas academias. Em algumas cidades as
ações receberam o apoio da Vigilância Sanitária.

No mês de março, mais de 100 estabelecimentos foram fiscalizados em todo o estado. Em Palhoça, cinco estabelecimentos
foram interditados, por não possuírem registro de pessoa jurídica junto ao Conselho, alvará sanitário e em alguns casos
funcionavam sem profissionais registrados e habilitados.

No oeste do estado, onde as visitas receberam o reforço da Vigilância Sanitária e do Procon, um estabelecimento que
funcionava sem a presença do Responsável Técnico também foi interditado.

Além das vistorias, os Profissionais do CREF3/SC orientaram sobre o cumprimento da Nota Técnica Nº 01/2013, que
disciplina o funcionamento de academias, clubes e similares.

Fonte: CREF3/SC

Presidente do CONFEF é recebido na Câmara de Porto Alegre

Na última terçafeira, 18/03, o Presidente do CONFEF Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ] e o Presidente da Câmara
Municipal de Porto Alegre e Profissional de Educação Física, Professor Garcia [CREF 000002G/RS], foram recebidos pelo
prefeito da capital gaúcha, José Fortunati. O assunto da audiência foi a recémsancionada Lei nº 11.585, que obriga a
formação em curso superior de Licenciatura em Educação Física para a docência da disciplina no ensino fundamental da rede
municipal de ensino.

“Acreditamos que a compreensão que esta prefeitura teve deve ser reforçada e propagada para outras cidades do Rio
Grande do Sul e do Brasil. Essa lei, inédita, é um ganho para a educação e para a defesa dessa formação profissional”,
enfatizou Steinhilber.
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O prefeito José Fortunati afirmou que, ao longo de sua experiência política, especialmente quando foi secretário estadual de
Educação, consolidou sua visão acerca da importância dos Profissionais de Educação Física na escola. “A grande maioria dos
diretores de escolas são Professores de Educação Física, justamente pelas estreitas relações que são estabelecidas entre a
comunidade e esse educador”, enfatizou.

Fonte: Câmara de Porto Alegre

CREF12/PEAL realiza ação itinerante em Petrolina (PE)

O CREF12/PEAL promoveu no período de 18 a 21 de março uma ação itinerante na cidade de Petrolina (PE). A ação buscou
a aproximação do CREF12/PEAL com os Profissionais de Educação Física que se encontram distantes da sede do Conselho
Regional, localizada no Recife, bem como visitar os estabelecimentos da região.

Ao todo, 27 estabelecimentos foram visitados, sendo 24 academias, duas instituições de ensino e um clube. Das academias
visitadas, seis não apresentavam registro no CREF e receberam notificação e orientações sobre o procedimento a ser feito.
Em ação conjunta com a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar, uma das academias foi fechada, pois estava completamente
fora das normas do Conselho Profissional e da Vigilância Sanitária.

Foram disponibilizados serviços como o recebimento de documentos dos Profissionais e também de pessoas jurídicas para
registro no CREF12/PEAL, bem como a regularização daqueles que encontramse inadimplentes ou em situação cadastral
irregular

Fonte: CREF12/PEAL

Evento fitness reúne mais de 200 pessoas na capital pernambucana

Com o apoio do CREF12/PEAL, Recife (PE) sediou entre os dias 21 e
22 de março o Fitness Business Tour. A capital pernambucana foi a
primeira a receber o evento que passará também por Porto Alegre,
Curitiba e Belo Horizonte. Em Recife, cerca de 230 gestores e
profissionais que atuam nas academias de toda a região participaram
dos cursos e das mesas de negócio, estabelecendo networking com
os grandes nomes da indústria fitness.

Na sextafeira, 21/03, o Presidente do CONFEF Jorge Steinhilber
[CREF 000002G/RJ] abriu o evento juntamente com Waldyr
Soares, presidente da Fitness Brasil, empresa organizadora. O
encontro também contou com palestrantes de peso como Tavicco
Moscatello, Fabio Saba [CREF 000007G/SP], Marco Túlio
Pimenta [CREF 005481P/MG], Luis Amoroso e Murilo Guerra

[CREF 008719G/BA]. O presidente da Fitness Brasil ressaltou o crescimento do mercado e a grata surpresa que foi o
retorno positivo do público em Pernambuco.

Além do crescimento do mercado e das oportunidades que isso traz para os Profissionais de Educação Física, outro tema
importante abordado durante o evento foi a regularidade desses profissionais junto ao sistema CONFEF/CREFs.

Fonte: CREF12/PEAL

CLIPPING

12 erros comuns cometidos na academia
Idosos de Rio Preto recebem ‘cartão atividade’ para academias gratuitas
Qual o limite do nosso corpo?

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 135  Abril 2014

Biblioteca CONFEF recebe mais uma obra para a coleção

O livro “Formação Profissional em Educação Física” surgiu do encontro de amigos que, apaixonados pela
disciplina, decidiram discutir a formação profissional na área a partir de suas próprias experiências. A obra
reflete sobre a formação em três dimensões: humana, biológica e do conhecimento específico da área.

Os autores Roberta Gaio [CREF 005505G/SP] e Luiz Seabra Junior [CREF 058459G/SP] dedicam a obra ao
autor da ideia inicial Maurício Aníbal Delgado [CREF 002910G/SP] – que veio a falecer precocemente em
2009.

CREF11/MSMT apresenta balanço de fiscalizações

No ano passado, a fiscalização do CREF11/MSMT rodou mais de 35 mil quilômetros visitando os 30 maiores municípios do
Mato Grosso e encontrou irregularidades em 70% dos 400 locais vistoriados. O resultado das inspeções foi tema de uma
audiência pública na Câmara Municipal de Cuiabá, no último dia 31/03.

“Nas academias é onde encontramos as maiores irregularidades porque há pessoas que, infelizmente, trabalham contra os
Profissionais que estão lá dentro. Essas pessoas ficam seis meses aprendendo musculação e depois querem trabalhar como
personal trainner”, comentou o Presidente da SeccionalMT do CREF11/MSMT, Carlos Eilert [CREF 000015G/MT].

Dentre as irregularidades encontradas destacase a falta de Profissionais habilitados, inexistência do registro, presença de
aparelhos deteriorados e exercício ilegal da Profissão. Após serem detectadas as arbitrariedades, a academia é notificada e
é aberto um processo administrativo, que é encaminhado para a Vigilância Sanitária (Visa), Procon e Ministério Público
(MPE).

Fonte: Diário de Cuiabá com informações do CREF11/MSMT

CREF13BA/SE inicia sequência de cursos gratuitos na Bahia

Com o objetivo de ampliar o conhecimento dos Profissionais de Educação
Física dos estados da Bahia e Sergipe, o CREF13BA/SE deu início no dia
29/03 a um ciclo de palestras gratuitas direcionadas a diversas áreas de
interesse no ramo da Educação Física. O evento ocorreu na Universidade
Católica de Salvador (UCSAL). O primeiro curso foi o “Workshop Gestão
para Resultados”.

O evento contou com a participação do Presidente do CREF13BA/SE, Paulo
César Vieira Lima [CREF 000481G/BA] e do diretor geral da
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Raimundo
Nonato Tavares da Silva [CREF 001709P/BA], que destacou a importância
do registro profissional. “Consideramos o registro no Conselho de classe
fundamental para qualquer profissão”, salientou.

Além de Salvador que contará com oito cursos e três encontros, também haverá cursos no interior baiano e no Estado de
Sergipe. Na Bahia já estão definidas atividades nas cidades de Vitória da Conquista, Jequié, Itabuna, Feira de Santana,
Barreiras e Juazeiro.

Fonte: CREF13/BASE



Conselho Federal de Educação Física Boletim Eletrônico

289

24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=1075 2/3

Seccional AL do CREF12/PEAL debate a profissão em instituição de ensino

A atuação do Profissional de Educação Física na sociedade, na Educação Física Escolar, no campo esportivo e em instituições
de formação profissional foram tema das palestras realizadas durante o I Encontro da Comissão de Educação Física do
Instituto Federal de Alagoas (IFAL). O Presidente da Seccional do CREF12/PEAL Stanley Magalhães [CREF 000217G/AL] e o
Vice Edison Valente [CREF 000638G/AL] foram os responsáveis por fomentar o debate entre os alunos da instituição.

Ao longo do evento também foi passado para os estudantes a Lei 9.696/98 que define a implantação do Conselho Federal de
Educação Física (CONFEF), que regulamentou a profissão, e a resolução que define o campo de intervenção dos Profissionais
de Educação Física no Brasil.

Os Conselheiros também detalharam o funcionamento do Sistema CONFEF/CREFs, suas funções e a responsabilidade de que
os Profissionais atuantes nas áreas ligadas à Educação Física estejam registrados e exercendo legalmente a profissão, para
melhor beneficiarem e atenderem a sociedade.

Fonte: CREF12/PEAL

CREF13/BASE  Audiência pública orienta donos de academia em Itabuna (BA)

O CREF13/BASE em parceria com a Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, a Coordenação de Defesa do
Consumidor e o Ministério Público Estadual (MPE) promoveu audiência pública com a finalidade de orientar os proprietários
de academia e Profissionais de Educação Física de Itabuna (BA). O encontro aconteceu no último mês de março.

O evento teve como objetivo alertar sobre as normas que devem ser seguidas pelos empresários para proteger os
frequentadores das academias. Durante o encontro, o coordenador de Vigilância Sanitária de Itabuna, Antônio Carlos
Carvalho, lembrou que as academias devem manter em dia os equipamentos de ginástica e o imóvel para a segurança dos
usuários. "Os empresários precisam de registro profissional e os estabelecimentos de credenciamento junto ao Conselho
Regional de Educação Física", orienta.

A audiência pública faz parte de um conjunto de medidas educativas que estão sendo executadas para que as academias de
ginástica obedeçam à legislação. Atualmente Itabuna conta com 40 academias, sendo 38 regularizadas e duas em processo
de credenciamento.

Fonte: Prefeitura de Itabuna

Atividades de conscientização marcam o Dia Mundial da Atividade Física

No dia 06/04 foi comemorado o Dia Mundial da Atividade Física e para
celebrar a data foram promovidas diversas atividades por todo o país.
Confira alguns dos eventos realizados pelos Conselhos Regionais de
Educação Física.

Em Minas Gerais, o CREF6/MG em parceria com a Secretaria de Estado de
Turismo e Esportes (Setes) e a Intendência da Cidade Administrativa
organizaram diversas ações de incentivo à saúde do corpo. Dentre elas, a
entrega de folhetos com orientações importantes sobre a prática de
exercícios na prevenção de diversas doenças e melhora do
condicionamento físico. De acordo com o subsecretário de Esportes,
Adenilson Sousa [CREF 015727G/MG], o evento teve como meta a
conscientização sobre os benefícios das atividades físicas.

No Paraná, o CREF9/PR participou do lançamento do Clube Educacional da Bicicleta e do GP de ciclismo em Curitiba. À
população foram oferecidos serviços como avaliação física, orientação nutricional, instrução para a prática de atividades
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físicas com orientação profissional, entre outros. A ação foi organizada em parceria com as secretarias municipais do
Esporte, Lazer e Juventude, da Saúde, do Abastecimento, da Educação e do Sesc.

No Mato Grosso do Sul, o CREF11/MSMT promoveu uma "blitz" de conscientização no centro de Campo Grande. Durante a
ação foram distribuídos folders explicativos sobre a importância da prática da atividade física com a orientação de um
Profissional de Educação Física.

No Rio Grande do Sul, a Câmara da Saúde do Fórum dos Conselhos, coordenada por Eduardo Merino [CREF 004493G/RS],
os Conselhos Estaduais e Municipais da Saúde, o SESC e diversas outras instituições estiveram presentes em mais de 10
tendas, prestando serviços à população como atividades físicas, recreação, palestras, entre outros. A população que foi ao
Parque da Redenção pôde participar das diversas atividades.

CLIPPING

Falta de exercício físico na juventude pode virar demência precoce
Cref combate abusos
Educação física chega às Emebs

Leia mais de nosso clipping aqui.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 136  Abril 2014

MPT determina o fechamento de academias em Juazeiro do Norte (CE)

No dia 23/04, a Vigilância Sanitária  cumprindo determinação do Ministério Público do Trabalho (MPT)  interditou cinco
estabelecimentos irregulares em Juazeiro do Norte (CE). No mês de março, 12 academias haviam sido notificadas e
receberam o prazo de 30 dias para se adequarem às normas do Conselho. Após o prazo estabelecido, as academias que
permaneceram irregulares foram interditadas.

De acordo com a Vigilância Sanitária, durante a nova visita nos bairros do Centro, Pirajá, São Miguel e Santa Teresa, os
estabelecimentos não dispunham de um Profissional de Educação Física. Também foram encontradas irregularidades como
infiltração e rachaduras nas paredes, equipamentos quebrados e comércio irregular de alimentos. Todos os proprietários
foram notificados e, caso queiram continuar na atividade, serão obrigados a cumprir normas regulamentadas. O MPT
atendeu ao pedido formulado pelo CREF5/CEMAPI que no mês de março havia realizado fiscalizações na região. 
Fonte: CREF5/CEMAPI

Audiência Pública movimenta Itabuna (BA)

Foi realizado no Auditório do Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães, em Itabuna (BA), uma audiência pública com o tema
“Exercício de atividades inerentes ao Profissional”. O evento, que reuniu cerca de 30 Profissionais de Educação Física,
discutiu a atuação do Sistema CONFEF/CREFs, fundamentando a importância do Conselho na sociedade.

A equipe do Departamento de Orientação e Fiscalização do CREF13BA/SE aproveitou a oportunidade para discorrer sobre os
dispositivos legais que fundamentam o Conselho e regulam a atuação dos Profissionais. Além da participação dos membros
do CREF13BA/SE, estiveram presentes os representantes do Ministério Público Estadual, da Vigilância Sanitária e do
PROCON de Itabuna e Ilhéus. 
Fonte: CREF13/BASE

Prêmio Petrobras de Esporte Educacional elege vencedores

No último dia 15/04 foi divulgado o resultado do Prêmio Petrobras de
Esporte Educacional. O evento de premiação ocorreu no Rio de Janeiro e
reuniu convidados de diversas áreas, como autoridades governamentais,
organizações da sociedade civil, atletas e, é claro, os finalistas. Confira os
vencedores de cada categoria: 
Premiação especial  A Profissional de Educação Física Nilce Cleide Ribeiro
Pantoja [CREF 000396G/AM] apostou no uso de brincadeiras tradicionais
para explorar o esporte educacional na Escola Estadual Altair Severiano
Nunes, em Manaus. 
Terceiro setor  A vencedora foi a Fundação Esportiva Educacional Pró
Criança e Adolescente, com o projeto "Futebol de Rua: uma visão do jogo".
Profissional responsável: Gerson Guimarães [CREF 023463P/SP]. 
Universidades  A Faculdade de Pindamonhangaba foi a vencedora na categoria através da pesquisa "Perspectivas do
esporte educacional pela pedagogia de projetos: diálogos pedagógicos". Profissional responsável: Cristiano Marcelo Moura
[CREF 026810G/SP].

De novembro de 2013 a março de 2014, foram recebidas mais de 1300 inscrições vindas de todas as regiões do país. O
prêmio é uma iniciativa do Programa Petrobras de Esporte & Cidadania em parceria com o CIEDS (Centro Integrado de
Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável). 
Fonte: Prêmio Petrobras
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CREF1/RJES realiza mais de 600 fiscalizações no Rio de Janeiro

Durante o primeiro trimestre deste ano, o CREF1/RJES efetuou 631 fiscalizações em todo o estado do Rio de Janeiro. Neste
período, 94 pessoas foram autuadas por exercício ilegal da profissão, como estabelece o art. 47 da Lei de Contravenções
Penais. Os falsos profissionais não tinham formação superior em Educação Física, tampouco o registro no Conselho, como
determina a Lei 9696/98.

Além disso, 26 estabelecimentos estavam desprovidos de um Profissional de Educação Física habilitado para a supervisão e,
por isso, foram autuados pela equipe de fiscalização. Outros 127 estabelecimentos foram multados pela ausência de registro
de Pessoa Jurídica junto ao CREF1/RJES, obrigatoriedade expressa na Lei 6.839/80.
Fonte: CREF1/RJES

Durante fiscalização, Seccional Piauí do CREF5/CEMAPI autua falsos profissionais

Durante ação realizada pela Seccional Piauí ao município de Domingos Mourão, os agentes
de fiscalização flagraram e autuaram quatro professores da rede municipal de ensino que
exerciam ilegalmente a profissão, contrariando a LDB e a Lei Federal 9696/98. Após
constatação "in loco" foi lavrado auto de infração aos mesmos. A Prefeitura e a Secretaria
de Educação também foram notificadas.

O prefeito após tomar conhecimento da situação, afastou imediatamente os falsos
professores e se comprometeu a contratar, em tempo hábil, Profissionais qualificados e
habilitados, como determina a legislação vigente.

No município de José de Freitas, a Seccional flagrou um proprietário de academia sem
habilitação atuando como instrutor de musculação. O falsário não possuía qualificação e
nem habilitação para o cargo. Após o mesmo ter sido autuado, o caso foi encaminhado
para a 17ª Delegacia de Polícia Civil, no qual, o delegado titular lavrou imediatamente o
Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o acusado, que receberá as punições
cabíveis de acordo com a lei das contravenções penais. 

Fonte: CREF5/CEMAPI

CREF11/MSMT realiza fiscalização em academias de Cuiabá (MT)

A Seccional MT do CREF11/MSMT realiza desde o último dia 02/04, ação de fiscalização preventiva em 23 academias de
Cuiabá. As visitas são realizadas em parceria com a Vigilância Sanitária, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e a Secretaria do Meio Ambiente.

Os estabelecimentos passaram pela vistoria do CREF11/MSMT em 2007. Na ocasião foi constatada a falta de acessibilidade
e a ausência de responsável técnico. Foi então firmado um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) entre as academias e o
Conselho. Até agora, 12 dessas academias foram fiscalizadas e nenhuma havia se adequado quanto à acessibilidade. O
CREF11/MSMT notificou os estabelecimentos e concedeu prazo de sete dias para a regularização. A fiscalização deverá
continuar até o mês de maio.

Além da vistoria feita pelo CREF11/MSMT, são verificados outros itens de funcionamento, como alvarás exigidos pelos
órgãos parceiros na fiscalização.
Fonte: CREF11/MSMT

Conselheiro Federal é homenageado em Minas Gerais
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CREF1/RJES realiza mais de 600 fiscalizações no Rio de Janeiro

Durante o primeiro trimestre deste ano, o CREF1/RJES efetuou 631 fiscalizações em todo o estado do Rio de Janeiro. Neste
período, 94 pessoas foram autuadas por exercício ilegal da profissão, como estabelece o art. 47 da Lei de Contravenções
Penais. Os falsos profissionais não tinham formação superior em Educação Física, tampouco o registro no Conselho, como
determina a Lei 9696/98.

Além disso, 26 estabelecimentos estavam desprovidos de um Profissional de Educação Física habilitado para a supervisão e,
por isso, foram autuados pela equipe de fiscalização. Outros 127 estabelecimentos foram multados pela ausência de registro
de Pessoa Jurídica junto ao CREF1/RJES, obrigatoriedade expressa na Lei 6.839/80.
Fonte: CREF1/RJES

Durante fiscalização, Seccional Piauí do CREF5/CEMAPI autua falsos profissionais

Durante ação realizada pela Seccional Piauí ao município de Domingos Mourão, os agentes
de fiscalização flagraram e autuaram quatro professores da rede municipal de ensino que
exerciam ilegalmente a profissão, contrariando a LDB e a Lei Federal 9696/98. Após
constatação "in loco" foi lavrado auto de infração aos mesmos. A Prefeitura e a Secretaria
de Educação também foram notificadas.

O prefeito após tomar conhecimento da situação, afastou imediatamente os falsos
professores e se comprometeu a contratar, em tempo hábil, Profissionais qualificados e
habilitados, como determina a legislação vigente.

No município de José de Freitas, a Seccional flagrou um proprietário de academia sem
habilitação atuando como instrutor de musculação. O falsário não possuía qualificação e
nem habilitação para o cargo. Após o mesmo ter sido autuado, o caso foi encaminhado
para a 17ª Delegacia de Polícia Civil, no qual, o delegado titular lavrou imediatamente o
Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o acusado, que receberá as punições
cabíveis de acordo com a lei das contravenções penais. 

Fonte: CREF5/CEMAPI

CREF11/MSMT realiza fiscalização em academias de Cuiabá (MT)

A Seccional MT do CREF11/MSMT realiza desde o último dia 02/04, ação de fiscalização preventiva em 23 academias de
Cuiabá. As visitas são realizadas em parceria com a Vigilância Sanitária, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e a Secretaria do Meio Ambiente.

Os estabelecimentos passaram pela vistoria do CREF11/MSMT em 2007. Na ocasião foi constatada a falta de acessibilidade
e a ausência de responsável técnico. Foi então firmado um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) entre as academias e o
Conselho. Até agora, 12 dessas academias foram fiscalizadas e nenhuma havia se adequado quanto à acessibilidade. O
CREF11/MSMT notificou os estabelecimentos e concedeu prazo de sete dias para a regularização. A fiscalização deverá
continuar até o mês de maio.

Além da vistoria feita pelo CREF11/MSMT, são verificados outros itens de funcionamento, como alvarás exigidos pelos
órgãos parceiros na fiscalização.
Fonte: CREF11/MSMT

Conselheiro Federal é homenageado em Minas Gerais
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Na última segundafeira, 21/04, o Conselheiro Federal Emerson Silami
Garcia [CREF 000046G/MG] foi agraciado com a Medalha da Inconfidência
 maior comenda concedida pelo estado de Minas Gerais. A premiação
homenageou 240 personalidades e entidades que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado e do Brasil.

A Medalha da Inconfidência é entregue anualmente no dia 21 de abril para
celebrar o inconfidente Tiradentes. A homenagem foi criada em 1952, pelo
governador Juscelino Kubitschek, e tem quatro designações: Grande Colar,
Grande Medalha, Medalha de Honra e Medalha da Inconfidência. Todos os
anos, durante o dia 21 de abril, a capital do Estado é simbolicamente
transferida para Ouro Preto. 
Fonte: Assembleia Legislativa.

CREF12/PEAL vai até Brasília discutir o PL Nº116/13

A presidente do CREF12/PEAL, Nadja Harrop [CREF 000288G/PE] esteve presente em Brasília para discutir com os
parlamentares, o Projeto de Lei Nº116 de 2013. O PL visa garantir a atuação, em todas as etapas da Educação Básica,
somente dos professores licenciados em Educação Física. O projeto foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e
Esporte (CE) e seguiu para o Plenário do Senado.

A presidente reuniuse com senadores de Pernambuco e Alagoas, Benedito de Lira e Armando Monteiro, que firmaram o
compromisso de votar a favor do projeto no senado. 
Fonte: CREF12/PEAL

Fiscalização do CREF14/GOTO flagra 30 profissionais irregulares

Entre os dias 24 e 26 de abril, o CREF14/GOTO percorreu 54 academias da cidade de Rio Verde (GO). Ao todo, 30
profissionais foram flagrados exercendo ilegalmente a profissão. A operação foi montada após denúncias de que havia
pessoas atuando sem diploma na região.

Durante os três dias de operação foram checados os documentos dos estabelecimentos e dos profissionais. As equipes de
fiscalização também verificaram a estrutura física dos locais.

Em um dos estabelecimentos, o local foi multado e a instrutora – que havia solicitado baixa no registro profissional  foi
flagrada exercendo a profissão. A situação dos profissionais irregulares está sendo investigada pela Polícia Civil. 
Fonte: G1

CLIPPING

Praticar exercícios físicos regularmente traz benefícios mesmo se você começar tarde
Atividade física e dieta regular ajudam a evitar doença cardiovascular em portadores do HIV, ensina
A atividade de Educação Física: responsabilidade x saúde

Leia mais de nosso clipping aqui.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228



Boletim Eletrônico Conselho Federal de Educação Física

294

24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=1084 1/3

Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 137  Maio 2014

CREF2/RS participa da Festa do Trabalhador em Canoas (RS)

Segundo estimativa da Prefeitura, mais de 10 mil pessoas compareceram à Festa do Trabalhador, no dia 01/05, em Canoas
(RS). O evento promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer do município contou com vasta programação, como lutas de
judô, jogos de futebol, local para prática de skate e palestras sobre saúde do trabalho e do trabalhador. O CREF2/RS
realizou avaliações antropométricas e alertou à população sobre a importância do exercício físico.

As avaliações mediram o IMC (Índice de Massa Corporal) e o Percentual de Gordura dos presentes. "É muito legal ter
acessos a estes serviços, e ainda sem pagar", comentou Mariana Pereira, uma das participantes da Festa do Trabalhador, à
equipe de Comunicação da Prefeitura de Canoas.

"Podemos mostrar para a população como o Conselho e a Fiscalização atuam, e também esclarecer o papel fundamental
que o Profissional de Educação Física tem na sociedade", afirmou a coordenadora do Departamento de Orientação e
Fiscalização, Fernanda Rodrigues [CREF 009604G/RS]. 
Fonte: CREF2/RS

Ação do CREF10/PBRN interdita duas academias em João Pessoa

No mês de maio foram interditadas duas academias em João Pessoa (PB). A primeira,
no bairro de Funcionários II, apresentava diversas irregularidades. Dentre elas,
ausência de registro no CREF10/PBRN, de Profissional habilitado, alvará de
funcionamento e condições mínimas de estrutura. A segunda academia interditada,
localizada no bairro Ernani Sátiro, apresentava situação semelhante, exceto pela
presença de Profissional de Educação Física. Ambas já haviam sido notificadas e
denunciadas ao Ministério Público e não cumpriram os prazos para regularização.

Até abril deste ano, foram realizadas 217 visitas a estabelecimentos na Paraíba,
incluindo escolas públicas e privadas e academias, destas, 78 foram notificados por
irregularidades. Até maio, cinco academias foram interditadas no estado.
Fonte: CREF10/PBRN

Seccional MT prepara fiscalização em Juscimeira e Rondonópolis

A Seccional MT do CREF11/MSMT recebeu uma solicitação do promotor público de Juscimeira para que fossem realizadas
vistorias nas escolas e academias do município. Atendendo ao pedido, o presidente da Seccional MT, Carlos Eilert [CREF
000015G/MT], esteve reunido com o Ministério Público e mais 30 profissionais durante o Congresso Técnico dos Jogos
Escolares Municipais para acertar o cronograma de fiscalização no município.

Também foi discutida a parceira com a Vigilância Sanitária para a realização de ação conjunta. “Apontamos a importância de
uniformizarmos os nossos procedimentos fiscalizatórios, para que a população se sinta segura nos serviços oferecidos pelos
Profissionais nas academias, escolinhas esportivas, clubes e estabelecimentos que oferecem a atividade física como meio de
promoção da melhoria da qualidade de vida e saúde dos cidadãos”, afirmou Eilert. 
Fonte: CREF11/MSMT
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Programa Petrobras de Esporte e Cidadania recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para a Seleção Pública de Projetos Esportivos
Educacionais 2014, uma iniciativa do Programa Petrobras Esporte &
Cidadania. O objetivo é democratizar os investimentos a projetos que
promovam a inclusão social por meio de atividades esportivas para crianças e
adolescentes, alinhados aos princípios de inclusão, construção coletiva,

educação integral, diversidade e autonomia. Os interessados devem se inscrever no site da instituição até o dia 14 de julho.

Durante todo o período, serão realizadas gratuitamente caravanas esportivas presenciais e virtuais, com o objetivo de
capacitar as instituições para elaboração de projetos, promovendo assim a igualdade de acesso aos recursos de
investimento social da Petrobras.

Serão investidos R$ 45 milhões, no período de dois anos, em projetos de esporte educacional que tratem temas
transversais, como: gênero, igualdade racial, pessoas com deficiências, pescadores e outros povos e comunidades
tradicionais. 
Fonte: Petrobras Esporte e Cidadania

MP publica recomendação após denúncias do CREF12/PEAL

Após denúncias feitas pelo CREF12/PEAL em Caruaru (PE), o Ministério Público Estadual, por meio da 4ª Promotoria de
Justiça de Defesa da Cidadania, publicou a Recomendação Nº001/2014, que orienta as pessoas jurídicas a respeito dos
estágios. Durante Ação Itinerante, realizada nas últimas duas semanas, a Fiscalização do Conselho identificou que após a
Recomendação, os estágios estão ocorrendo em menor número e as irregularidades foram minimizadas na maioria das
academias.

Para a Chefe de Fiscalização, Rosângela Albuquerque [CREF 000404G/PE], “o estágio é um momento importante na vida
acadêmica e indispensável para o aprendizado, mas deve ocorrer de maneira organizada com orientação de um
Profissional, tudo conforme a legislação”.

Além de Caruaru, a Ação Itinerante percorreu a cidade de Arapiraca, atendendo também aos Profissionais e entidades dos
municípios vizinhos. Na cidade, a equipe do Conselho visitou 15 academias e uma delas foi fechada por não garantir
qualidade e segurança no serviço prestado à população.

Alagoas: Duas academias foram interditadas durante ação do CREF12/PEAL realizada em parceria com a Vigilância
Sanitária, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Superintendência Municipal de Controle e Convívio Urbano (SMCCU) em
Maceió. O objetivo da ação foi coibir o funcionamento dos estabelecimentos irregulares ou clandestinos. 
Fonte: CREF12/PEAL

Profissionais da saúde tem jornada reduzida em Curitiba (PR)

Na véspera do Dia do Trabalho, várias categorias profissionais que atuam na
Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba passaram a ter a jornada semanal reduzida,
de 40 para 30 horas semanais. A Lei 14.429 foi sancionada pelo prefeito Gustavo Fruet
durante cerimônia que reuniu parte dos profissionais que participaram da greve da
saúde em 2011.

Os Profissionais de Educação Física foram incluídos na lista de beneficiados após
articulação do presidente do CREF9/PR, Antonio Eduardo Branco [CREF 000009G/PR]
e do Conselheiro Marcelo Hagebock [CREF 010101G/PR] com os vereadores Bruno
Pessuti, Felipe Braga e Mestre Pop.

“Isso é uma vitória dos Profissionais de Educação Física e fortalece a atuação do Conselho. Agradecemos a sensibilidade do
prefeito Gustavo Fruet por valorizar os Profissionais de Educação Física lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba,
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Para a Chefe de Fiscalização, Rosângela Albuquerque [CREF 000404G/PE], “o estágio é um momento importante na vida
acadêmica e indispensável para o aprendizado, mas deve ocorrer de maneira organizada com orientação de um
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Além de Caruaru, a Ação Itinerante percorreu a cidade de Arapiraca, atendendo também aos Profissionais e entidades dos
municípios vizinhos. Na cidade, a equipe do Conselho visitou 15 academias e uma delas foi fechada por não garantir
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Profissionais da saúde tem jornada reduzida em Curitiba (PR)

Na véspera do Dia do Trabalho, várias categorias profissionais que atuam na
Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba passaram a ter a jornada semanal reduzida,
de 40 para 30 horas semanais. A Lei 14.429 foi sancionada pelo prefeito Gustavo Fruet
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saúde em 2011.
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que também são profissionais da saúde”, declarou Branco.
Fonte: CREF9/PR

Lei regulamenta atuação de Profissionais de Educação Física em espaços abertos

No município de Fortaleza (CE) foi sancionada uma lei que regulamenta o uso de espaços públicos situados na orla, praças,
parques e outras áreas verdes para fins de orientação e treinamento, por assessorias e Profissionais de Educação Física.

De acordo com a lei, os interessados devem procurar a Secretaria Executiva Regional e solicitar a utilização de um
determinado espaço. Essa permissão irá delimitar os locais que serão utilizados, levando em consideração as outras
atividades realizadas e os frequentadores do lugar.

A autorização será concedida somente para Profissionais graduados em Educação Física e registrados no CREF5/CEMAPI,
ou a pessoas jurídicas que demonstrarem a responsabilidade técnica dos serviços que vão ser prestados por Profissionais
habilitados.

“Agora, temos uma lei que é clara e permite que os profissionais de Educação Física tenham um local para realizar o seu
trabalho”, comemorou o Presidente do CREF5, Pádua Soares [CREF 000002G/CE].

Piauí: Na última semana, a Seccional Piauí do CREF5/CEMAPI realizou vistorias em parceria com o Ministério Público na
cidade de Teresina. Foram encontradas diversas irregularidades e uma academia que já havia recebido diversas
notificações, foi interditada pelo Procon. Os fiscais ainda flagraram estabelecimentos com funcionários não habilitados. 
Fonte: CREF5/CEMAPI

CLIPPING

Corrida pela saúde impulsiona demanda por educador físico
Professora amazonense vence dificuldades e dá exemplo de superação
Pesquisa revela aumento na prática de atividades física

Leia mais de nosso clipping aqui.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
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Nº 138  Maio 2014

Prefeituras do Piauí são notificadas por irregularidades no Programa 2º Tempo

As prefeituras dos municípios piauienses de Piripiri e Barras foram notificadas
pelo CREF5/CEMAPI devido a contratação irregular no Programa 2º Tempo do
Governo Federal. Após denúncias recebidas, os fiscais deslocaramse às referidas
cidades e constataram "In loco", pessoas não habilitadas atuando.

Diante da constatação, foram lavrados os autos de infração e encaminhados aos
referidos prefeitos. Em decorrência da fiscalização os municípios citados lançaram
novos editais de seleção.

Fonte: CREF5/CEMAPI e Folha da Batalha

Operação do CREF13/BASE interdita dois estabelecimentos na Bahia

Dois estabelecimentos foram interditados durante a Operação Halloween II, realizada nos municípios de Ilhéus e Itabuna,
ambos na Bahia, no período de 5 a 6 de maio. A fiscalização foi conjunta e contou com a participação da Vigilância Sanitária,
da Polícia Militar e do PROCON de Itabuna. Ao todo, 18 Agentes Públicos participaram da ação. Os estabelecimentos não
contavam com responsáveis técnicos, tampouco com os alvarás do CREF13/BASE e da Vigilância Sanitária. Os locais
também possuíam inadequações nas instalações.

Ainda durante a Operação, quatro multas foram aplicadas pela permissão ao Exercício Ilegal da Profissão e por fraudes em
estágios. Após os flagrantes as pessoas foram acompanhadas até o Complexo Policial.

A primeira Operação Halloween foi realizada em outubro de 2012, na ocasião o CREF13BASE promoveu uma varredura em
todas as academias dos municípios de Itabuna e Ilhéus. "Nessa Operação, Halloween II, observamos uma grande melhoria
relativa à primeira, com uma boa redução do número de infrações. As pessoas notificadas pelo exercício ilegal da profissão
em 2012, atualmente estão atuando regularmente", afirmou o Supervisor de Fiscalização Jehorvan de Melo [CREF
000757G/BA].

Fonte: CREF13/BASE

Estabelecimentos de Maceió passam por vistoria do CREF12/PEAL

Oito academias foram interditadas e mais seis receberam notificação durante ação de fiscalização do CREF12/PEAL em
Maceió (AL). A operação contou com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal de Maceió (VISA), Corpo de Bombeiros,
Secretaria Municipal de Controle e Convívio Urbano e Polícia Militar.

Dentre as irregularidades destacase a ausência do alvará de funcionamento e do Profissional de Educação Física para
orientar os alunos. Alguns estabelecimentos também dispunham de equipamentos impróprios para o uso e piso danificado.

Fonte: CREF12/PEAL
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Profissional de Educação Física é incluído na equipe de Consultórios de Rua

Na segunda quinzena de maio o Ministério da Saúde incluiu três novas categorias de
profissionais às equipes de Consultório de Rua, sendo um deles o Profissional de
Educação Física. As Equipes de Consultório na Rua estão inseridas na Estratégia de
Saúde da Família (ESF), um indicativo de que a atuação do Profissional de Educação
Física na área da saúde vem sendo cada vez mais reconhecida.

O Consultório na Rua é uma iniciativa que procura ampliar o acesso da população de
rua e ofertar, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde, por meio das
equipes e serviços da atenção básica.

Fonte: Portal Brasil

Lei gaúcha exige registro profissional para inscrição em concurso

No dia 22/05 foi publicada no Diário Oficial do Rio Grande do Sul a Lei 14.540, que determina que concursos públicos
realizados no estado exijam registro em Conselho Profissional para vagas e cargos que exerçam prerrogativas de profissões
regulamentadas. Desta forma, todos profissionais de Educação Física que passarem em concurso público promovidos pelo
Estado precisam estar devidamente registrados no CREF2/RS no momento da posse.

Para Carmen Masson [CREF 001910G/RS], presidente do CREF2/RS, a Lei, de autoria do deputado estadual Carlos
Gomes, é um ganho para toda a sociedade. "Os Conselhos Federais têm como objetivo proteger as pessoas. A exigência do
registro é a garantia de que os profissionais estarão sujeitos a Códigos de Ética e que poderão ser denunciados em caso de
má atuação", comentou. "Além disso, a obrigatoriedade pressupõe que o Estado só contratará profissionais formados e
qualificados", finalizou.

Fonte: CREF2/RS

2º Seminário de Educação Física discute o papel educativo do futebol

No dia 28/05, o Educar para Crescer em parceria com o CONFEF
realizou o 2º Seminário de Educação Física: O Futebol na escola, no
auditório da Editora Abril em São Paulo. Além de discutir acerca da
importância do futebol como ferramenta de ensino, os convidados
debateram sobre a valorização da Educação Física escolar, o legado
da Copa do Mundo, saúde e bem estar, entre outros.

Participaram do evento nomes como Mariana Behr Andrade, Gerente
Geral de Educação do Comitê Organizadora dos Jogos Olímpicos Rio
2016, o Professor Doutor Alcides Scaglia da Faculdade de Ciências
Aplicadas da UNICAMP, o Presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber
[CREF 000002G/RJ] e para fechar o evento, Antonio Ricardo
Catunda [CREF 000001G/CE], da Comissão de Educação Física
Escolar do CONFEF.

Para Sérgio Andrade, diretor da Fundação Gol de Letra, o evento foi importante para enriquecer o debate sobre o tema.
“Nesse momento, todo o mundo está falando sobre o futebol, sobre o esporte. A importância do evento é trazer para a
pauta um assunto que ficava restrito a Educação Física”, destacou.

O evento foi transmitido ao vivo no site do CONFEF e em breve estará disponível no site do Educar para Crescer.
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Profissionais de Educação Física se mobilizam pela aprovação da PLC 116

Na última terçafeira, 29/05, diversos estados se mobilizaram para protestar a favor da aprovação do Projeto de Lei da
Câmara  PLC 116/2013 no Senado Federal. O projeto estabelece que as aulas de Educação Física em todas as séries da
educação básica sejam ministradas somente por professores licenciados na área. A votação ocorrerá nesta terçafeira,
03/06.

No Rio de Janeiro, a manifestação organizada pelo CREF1/RJES reuniu cerca de 2 mil pessoas e contou com a presença dos
Senadores Lindberg Farias, Marcelo Crivella e do Deputado Federal autor da lei, Otávio Leite. No Distrito Federal, o CREF7/DF
realizou uma passeata que contou com apoio do Deputado Rôney Nemer e do Senador Gim Argello. No Paraná, a
Conselheira Márcia Aversani [CREF 001093G/PR], Coordenadora do Curso de Educação Física da UNOPAR, mobilizou tanto
alunos quantos professores e até mesmo os bacharéis abraçaram a causa, enviando mensagens aos Senadores.

Tramitando há mais de quatro anos entre a Câmara dos Deputados e o Senado, o projeto que já foi aprovado pela Comissão
de Educação, Cultura e Esporte segue agora para a votação final.

CLIPPING

Professores improvisam prática esportiva em escolas do Rio
Suplementos são para atletas e não para usuários de academia
Mortes por obesidade triplicam no Brasil em 10 anos

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 139  Junho 2014

Clube destitui treinador por falta de registro profissional

A diretoria da categoria de base do Nacional Futebol Clube informou a troca de treinadores em sua equipe de juniores. No
lugar de Robson Garanha, entrou Carlos Alberto da Silva [CREF 000796P/AM]. A mudança ocorreu pelo fato de o ex
jogador não possuir registro no Conselho Regional de Educação Física.

De acordo com a diretoria, a mudança ocorreu de forma amigável, já que Carlos Alberto já foi dirigente do clube, campeão
do Juniores em 2009 e é formado em Educação Física há cinco anos, atuando durante o mesmo período na profissão.

Fonte: Nacional Futebol Clube

Assessoria esportiva é autuada por falta de registro no Rio de Janeiro

No dia 06/06, o CREF1/RJES e a Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá
retomaram a operação Praia em forma, na orla da Zona Oeste. Durante a ação,
uma equipe de assessoria esportiva foi autuada pela ausência de registro de
Pessoa Jurídica e falta de Responsável Técnico.

Na ocasião, os fiscais também prestaram orientações sobre o registro de Pessoa
Jurídica e da regularização junto à Subprefeitura.

“Temos visto que está aumentando o número de academias e profissionais que
estão utilizando espaços na areia para suas atividades esportivas. É necessário
regularizar e orientar esses profissionais a procurar a Subprefeitura para atualizar
os alvarás e as autorizações para utilizarem o espaço público  é esse trabalho

que estamos fazendo esta semana aqui na Barra”, comentou o subprefeito Alex Costa.

A operação Praia em forma, realizada no último verão, passou pela orla do Rio de Janeiro verificando se empresas e
profissionais estão em condições legais para atender a população com a prestação dos serviços de atividade física. Além do
CREF1 e da Subprefeitura, também participam da ação o projeto Rio em forma olímpico e a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer.

Fonte: CREF1/RJES

CREF11/MSMT flagra exercício ilegal da profissão em academia de Campo Grande

O CREF11/MSMT flagrou no início do mês, um falso profissional dando aulas como personal trainer em academia de Campo
Grande (MS). A equipe de fiscalização lavrou um auto de infração e registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de
Polícia da cidade.

De acordo com a agente de orientação e fiscalização do Conselho, Patrícia Barbosa Rodrigues [CREF 001426G/MS], a
prática de atividade física com pessoas não habilitadas pode prejudicar a saúde. “Essas pessoas que exercem ilegalmente a
profissão não tem o conhecimento necessário para prescrever exercícios físicos e isso pode causar sérias lesões a quem
contrata o serviço”, afirma.

A academia em que foi constatado o exercício ilegal da profissão foi multada em R$1,2 mil por permitir leigo atuar como
profissional.

Fonte: CREF11/MSMT
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Biblioteca CONFEF recebe livros para coleção

Esse mês recebemos mais duas obras que irão, sem dúvida, enriquecer ainda mais o nosso
acervo. O livro Direito Desportivo  O pandesportivismo e seus conflitos, organizado pelo
Prof. Dr. Angelo Vargas [CREF 000007G/RJ], é uma obra conjunta de alunos e
professores, todos estudantes e investigadores apaixonados. Cuja ótica de compreensão do
fenômeno é a Ciência Jurídica. A equipe transcende as fronteiras da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) e do Brasil. Contando com colaboradores de renomadas instituições
brasileiras e europeias.

A obra Educação Física e Desporto, produzido pela Casa da Educação Física, apresenta aos
leitores uma simbiose Brasil – Portugal, através de temas que levam a refletir sobre a relação
do Desporto e da Educação Física entre duas nações, que apesar de separadas pela imensidão
do mar, não medem esforços para continuar trilhando um caminho de descobertas em prol da
humanidade, com o intuito maior de novos legados e uma nova história.

Criciúma (SC) recebe os Seminários Regionais de Educação Física

Dia 26/06 é a vez de Criciúma (SC) receber a etapa regional dos Seminários Regionais de Educação Física, realizados pelo
CREF3/SC. O evento, voltado aos estabelecimentos que atuam com atividades Físicas e/ou Esportiva em Santa Catarina,
serão realizados no Mini Auditório do Curso de Educação Física da UNESC, em Criciúma. As inscrições são gratuitas aqui.

Os encontros passaram por outras quatro cidades estratégicas do Estado: Itajaí, Chapecó, Lages e Blumenau e encerra o
ciclo em Florianópolis, no dia 27 de junho. Estão em pauta assuntos como a responsabilidade técnica dos profissionais
responsáveis pelas empresas; o exercício profissional com habilitação e qualificação; a responsabilidade civil; a legislação
específica, as questões éticas, as tendências de mercado, gestão e marketing e sucesso empresarial.

Os palestrantes especializados vão debater os assuntos, com a participação de órgãos que tenham relação direta com a
qualidade dos serviços prestados à comunidade. Os seminários regionais contam com o apoio e parceria do SIACADESC,
CONDIESEF, Universidades, PROCON, Vigilância Sanitária, CRC/SC, Prefeituras, entre outros órgãos públicos e privados.

Fonte: CREF3/SC

CREF12/PEAL realiza ação itinerante em Santana do Ipanema (AL)

Durante a Ação Itinerante promovida em maio, na cidade de Santana do Ipanema (AL), foram realizadas fiscalizações em
academias, escolas e instituições públicas no intuito de orientar sobre o exercício legal do Profissional de Educação Física e
sobre a adequação às normas vigentes. Ao todo, sete academias foram flagradas sem registro no CREF12/PEAL.

A equipe do Conselho visitou algumas secretárias das cidades, entre elas a Secretaria de Educação de Canapi, a de Ouro
Branco e a de Poço das Trincheiras, bem como as Secretárias de Saúde dessas localidades. Oportunidade em que os fiscais
orientaram os respectivos secretários sobre a atuação do Profissional de Educação Física.

Fonte: CREF12/PEAL

CLIPPING
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responsáveis pelas empresas; o exercício profissional com habilitação e qualificação; a responsabilidade civil; a legislação
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CONDIESEF, Universidades, PROCON, Vigilância Sanitária, CRC/SC, Prefeituras, entre outros órgãos públicos e privados.
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CREF12/PEAL realiza ação itinerante em Santana do Ipanema (AL)

Durante a Ação Itinerante promovida em maio, na cidade de Santana do Ipanema (AL), foram realizadas fiscalizações em
academias, escolas e instituições públicas no intuito de orientar sobre o exercício legal do Profissional de Educação Física e
sobre a adequação às normas vigentes. Ao todo, sete academias foram flagradas sem registro no CREF12/PEAL.

A equipe do Conselho visitou algumas secretárias das cidades, entre elas a Secretaria de Educação de Canapi, a de Ouro
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Projeto que prevê obrigatoriedade de professores especialistas em Educação Física está pronto para votação
A febre das academias no estado
Professores promovem ‘peladaço’ para protestar contra governo

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 140  Junho 2014

Seccional do CREF11/MSMT fiscaliza escolas municipais e estaduais em Juscimeira

Durante fiscalizações nas escolas estaduais e municipais da cidade de Juscimeira foi observado, através de consulta aos
diretores, que nas séries do 1º ao 5º ano do ensino básico não havia Profissionais de Educação Física.

Na Escola Municipal Monteiro Lobato foi registrado o caso de um estudante de Educação Física sem documentação
comprobatória de estágio e sem nenhum Profissional habilitado o acompanhando. A fiscalização também constatou
irregularidades na Escola Municipal Chico Mendes. O Conselho notificou a Secretaria Municipal de Educação, concedendo o
prazo de sete dias para serem tomadas as medidas cabíveis.

A Seccional MT ainda visitou quatro academias, onde duas não apresentaram credenciamento e foram notificadas. Em uma
delas, como não havia Profissional habilitado no momento, apenas um suposto estagiário, a academia foi fechada. Foi
lavrado o auto de infração tanto para o estabelecimento quanto para a pessoa que afirmou ser estagiária. A fiscalização foi
acompanhada por um oficial de justiça.

A Seccional MT do CREF11/MSMT encaminhou um ofício à Promotoria de Justiça da Comarca de Juscimeira informando o
resultado da fiscalização no município.

Fonte: CREF11/MSMT

Conselhos Regionais de Educação Física e Nutrição do Paraná se unem para celebração das
profissões

No dia 1º de setembro é comemorado o Dia do Profissional de Educação Física.
Pensando na data que se aproxima, o CREF9/PR resolveu se unir ao Conselho
Regional de Nutrição  CRN8 para realizar uma comemoração conjunta, visto que o
Dia do Nutricionista é no dia anterior (31/08). A ação, que pretende levar diversas
atividades à população, já está sendo organizada.

A Educação Física e a Nutrição são profissões muito próximas e interligadas. A
manutenção e a prevenção em saúde é quase sempre uma combinação de atividade física e alimentação adequada.

Fonte: CREF9/PR

Fiscalização do CREF3/SC visita cidades catarinenses

Entre os dias 9 e 18 de junho, o CREF3/SC percorreu as cidades de Joinville e São José, em Santa Catarina, contabilizando
17 visitas.

A agente de fiscalização Leandra Teixeira Capanema [CREF 010002G/SC] orientou sobre o cumprimento da legislação
vigente e da Nota Técnica que trata das diretrizes relacionadas ao funcionamento regular de academias, clubes esportivos e
similares no estado.

Em Joinville, o CREF3/SC realizou ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal. Essas ações, realizadas em todo
estado, contribuem para garantir que seja oferecido um serviço de qualidade, por profissionais de Educação Física
habilitados e registrados no Conselho.

Fonte: CREF3/SC
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CREF10/PBRN divulga balanço de fiscalização na Paraíba

Durante o primeiro semestre de 2014, o CREF10/PBRN realizou diversas visitas a estabelecimentos na capital e no interior
da Paraíba. Também foram realizadas vistorias em projetos e eventos, escolas, partidas esportivas e circuitos realizados na
orla. Os dados coletados até a primeira quinzena de junho apresentam um total de 343 visitas no estado, durante as quais
foram emitidas 155 notificações para Pessoas Jurídicas e 80 para Pessoas Físicas.

Os dados coletados até a primeira quinzena de junho apresentam um total de 343 visitas no estado, durante as quais foram
emitidas 155 notificações para Pessoas Jurídicas e 80 para Pessoas Físicas.

De acordo com o levantamento, dentre as 273 Pessoas Físicas fiscalizadas, a causa mais comum de notificação é a ausência
de registro no sistema CONFEF/CREFs. Também foram encontradas pessoas em estágio irregular; com cédulas de outra
jurisdição que não o CREF10/PBRN; sem portar a cédula; e em situação de inadimplência.

Neste ano, foram interditadas cinco academias na Paraíba, quatro delas em João Pessoa e uma em Patos, por não se
adequarem às normas de funcionamento.

Fonte: CREF10/PBRB

Durante primeiro semestre do ano, CREF11/MSMT interdita 14 estabelecimentos

Até o mês de junho, a equipe de fiscalização do CREF11/MSMT visitou 399 profissionais e pessoas jurídicas. Desse total, 14
estabelecimentos foram interditados por terem sido constatadas irregularidades; 43 estabelecimentos estavam sem registro
e os responsáveis foram autuados, e 44 pessoas físicas sem registro também receberam autuações. Algumas ações foram
realizadas em conjunto com a Vigilância Sanitária, Procon e CREFITO13/MS. Foram multados 20 estabelecimentos e um
Profissional.

Boletim de ocorrência: um falso profissional foi flagrado pela fiscalização do Conselho dando aulas de personal trainer. O
CREF11/MSMT lavrou um auto de infração e registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia de Campo Grande. A
academia em que foi constatado o exercício ilegal da profissão foi multada em R$ 1,2 mil por permitir leigo atuar como
profissional.

Já a Seccional MT atuou 40 estabelecimentos e 60 pessoas sem registro junto ao Conselho. Foram lavrados 120 autos de
infração nos cinco primeiros meses do ano. Recentemente, a Seccional MT ainda realizou fiscalização em algumas escolas
estaduais e municipais. Em alguns casos foi constatada a falta de profissional habilitado lecionando Educação Física. As
notificações foram enviadas para a Promotoria de Justiça da Comarca de Juscimeira e para a Secretaria de Educação de
Rondonópolis.

Fonte: CREF11/MSMT

Ação da Polícia Civil em parceria com o CREF7/DF flagra falso profissional no DF

Uma investigação da Polícia Civil em parceria com o CREF7/DF flagrou uma falsa Profissional de Educação Física durante o
exercício ilegal da profissão. A falsária, mesmo sem formação superior, ministrava exercícios de musculação em academia
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Uma investigação da Polícia Civil em parceria com o CREF7/DF flagrou uma falsa Profissional de Educação Física durante o
exercício ilegal da profissão. A falsária, mesmo sem formação superior, ministrava exercícios de musculação em academia24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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localizada no Distrito Federal.

A investigação foi iniciada quando a mesma apresentou documentos de graduação falsificados ao CREF7/DF. Durante a ação,
foi tombado o Termo Circunstanciado e instaurado inquérito quanto ao uso de documentação falsa.

Fonte: CREF7/DF

CLIPPING

Estudo associa condicionamento físico ao desempenho acadêmico das crianças
Universidade: Biomédico fala sobre doping na Copa do Mundo
Audiência pública debate os problemas no programa Academia da Cidade

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 141  Julho 2014

Instituição de ensino é condenada ao pagamento de indenização por danos morais

O Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam) foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de
propaganda veiculada sobre o curso de Licenciatura Plena em Educação Física.

Dois exalunos egressos do citado curso propuseram ações judiciais distintas com base na informação feita de maneira
errônea pela UNISUAM de que o curso de Licenciatura Plena permitia a atuação na área escolar e não escolar.

Um egresso¹ ao tentar realizar o seu registro profissional junto ao CREF1/RJES foi surpreendido ao receber habilitação
apenas para a educação básica. O outro egresso² tomou ciência de que o curso concluído o habilitava apenas ao exercício
da docência na educação básica através de uma declaração.

Os pedidos dos alunos foram acatados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja decisão fixou multa caso a
Unisuam não cumprisse a determinação judicial.

Fontes: 1 e 2

Justiça decide a favor do CREF10/PBRN em concurso público na Paraíba

O CREF10/PBRN venceu uma ação contra o município de João Pessoa (PB), conquistando a retificação do Edital 01/2013
para o cargo de Professor de Educação Física. A decisão tomada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região exige a
correção do edital, que passará a constar a necessidade de apresentação do registro no Conselho Regional de Educação
Física.

Esta é mais uma importante vitória para o CREF10/PBRN, que luta desde o início do ano com a prefeitura. Em janeiro, o
Conselho ingressou com um Mandado de Segurança contra o edital e foi concedida a liminar. A prefeitura recorreu, levando
à cassação da liminar e o Conselho entrou com um agravo no TRF5, que foi favorável.

Fonte: CREF10/PBRN
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Seccional do CREF5/CEMAPI realiza operação no sul do Piauí

Em parceria com o Procon, a Seccional Piauí do CREF5/CEMAPI percorreu os municípios de Floriano, Rio Grande, Flores,
São Raimundo Nonato e Uruçuí, localizados na região sul do estado. Na operação, denominada “Cerrados”, foram notificados
11 estabelecimentos irregulares que não possuíam registro junto ao CREF. Também foram flagradas 12 pessoas atuando
irregularmente como Profissional de Educação Física.

Tanto as Pessoas jurídicas como as pessoas físicas foram enquadradas conforme determina a Lei Federal 6839/80, 9696/98
e o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A operação contou com a participação do Presidente da Seccional, Danys
Queiroz [CREF 000179G/PI] e seu vice, Eurico Carvalho [CREF 000416G/PI].

Fonte: CREF5/CEMAPI

Biblioteca CONFEF recebe obra sobre Handebol em Cadeira de Rodas

Este mês, a Biblioteca CONFEF recebeu a doação de mais uma importante obra para seu acervo. O livro
Handebol em Cadeira de Rodas, dos autores Décio Roberto Calegari [CREF 000923G/PR], José Irineu
Gorla [CREF 000739G/PR] e Paulo Ferreira de Araújo [CREF 001998G/SP], traz um resgate histórico
e conceitual do esporte adaptado brasileiro, registra as principais iniciativas nacionais e apresenta propostas
de adequação das regras, abordando a metodologia do esporte e seus fundamentos técnicos e táticos. Vale a
leitura!

Seccional do CREF1/RJES flagra exercício ilegal no Espírito Santo

Entre os dias 24 a 27 de junho, o CREF1 RJ/ES percorreu os municípios de João Neiva,
Ibiraçu e Aracruz, no Espírito Santo, fiscalizando 23 estabelecimentos.
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A operação em parceria com o Procon Estadual notificou estabelecimentos irregulares e
flagrou três pessoas exercendo ilegalmente a profissão. Os mesmos não possuíam formação
superior em Educação Física e muito menos o registro no Conselho. Por esta razão foram
notificados e receberam as sanções previstas na Resolução 084/2013. O estabelecimento
também foi multado por permitir o exercício ilegal da profissão.

O Procon notificou 18 estabelecimentos que comercializavam bebidas com prazo de validade
vencido, ou mesmo ilegível, pela falta de informações que deveriam estar fixadas em local
visível como valor da mensalidade, horário de funcionamento, além da ausência do exemplar
do Código de Defesa do Consumidor.

Fonte: CREF1/RJES

CREF3/SC realiza fiscalização em Jaraguá do Sul

Desde o final de junho, o município de Jaraguá do Sul (SC) vem recebendo a visita dos Agentes de Orientação e Fiscalização
do CREF3/SC. No total foram feitas 26 visitas, onde dois estabelecimentos foram interditados. Os locais não possuíam
registro junto ao Conselho, Profissional de Educação Física, tampouco licença de funcionamento.

A operação foi realizada pelos agentes Filipe Lima [CREF 002335G/SC] e Leandra Teixeira Capanema [CREF 010002
G/SC], com o apoio dos Fiscais de Posturas da Prefeitura Municipal  setor responsável pela fiscalização dos locais e pela
emissão de alvarás.

A fiscalização também esteve presente na etapa regional LesteNorte dos 27º Joguinhos Abertos de Santa Catarina,
realizados pela FESPORTE, com a presença de cerca de mil atletas de 26 municípios. Durante o evento, os agentes
encontraram um Profissional com cédula do CREF4/SP, que foi orientado a transferir seu registro para Santa Catarina.

Fonte: CREF3/SC

Inscrições abertas para Formação de Agentes de Controle de Dopagem ABCD

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) irá selecionar até 120 candidatos para a 2ª Jornada ABCD de
Formação de Agentes de Controle de Dopagem, destinado a militares e profissionais do Esporte com habilidades didáticas e
domínio de língua estrangeira.

O objetivo é formar líderes e agentes com conhecimento dos procedimentos para a notificação e acompanhamento de
atletas nos exames de controle de doping em eventos esportivos.

Os participantes que concluírem todas as etapas receberão um atestado de formação e estarão aptos à certificação em
conformidade com o Código Mundial Antidopagem válido a partir de 1° de janeiro de 2015. As inscrições podem ser feitas
até o dia 25 de julho no site da ABCD.

CLIPPING

Praticar um pouco de exercício é melhor do que nada, avalia estudo
Exercício físico beneficia vestibulandos, dizem especialistas
Música motiva e dá ritmo aos exercícios físicos

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
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Nº 142  Julho 2014

CREF13/BASE realiza primeiro encontro de assessores regionais

No dia 19/07 foi realizado em Salvador (BA) o 1º Encontro de Assessores Regionais do CREF13/BASE. O evento reuniu mais
de 30 assessores oriundos de diversas cidades da Bahia e do Sergipe.

“Fizemos uma retrospectiva da trajetória do Sistema CONFEF/CREFs, o momento também foi oportuno para elaborar uma
análise dos novos desafios da gestão e das ações bem sucedidas na capital e no interior do estado”, salientou o Conselheiro
do CREF13/BASE, Heitor Prates [CREF 000416G/BA].

Também foram debatidas as bases jurídicas que amparam as ações, delineando os entraves que são impostos por leis e
resoluções do Sistema, além do papel de cada integrante (Diretor, Conselheiro, Assessores e Comissões).

Fontes: CREF13/BASE

Bahia e Santa Catarina recebem cursos e seminários gratuitos

Os Profissionais de Educação Física da Bahia contam, a partir de agosto, com um novo ciclo de formação continuada,
oferecido gratuitamente pelo CREF13/BASE. As cidades já confirmadas são: Barreiras, Feira de Santana, Porto Seguro,
Itabuna, Juazeiro e Jequié. Mas os cursos não param por aí. De acordo com o presidente do CREF13/BASE, Paulo César
Vieira Lima [CREF 000481G/BA], ainda ocorrerão encontros em Sergipe. Confira a programação completa no site do
Conselho.

Pensando nos estabelecimentos que atuam com atividades físicas e ou esportivas, o CREF3/SC promoveu, durante os meses
de maio e junho, os Seminários Regionais de Educação Física em Santa Catarina. O encontro contou com palestrantes
especializados, órgãos que possuem relação direta com a qualidade dos serviços prestados à comunidade, entre outros.
Confira aqui as apresentações.
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Biblioteca CONFEF recebe obras sobre Educação Física escolar e os megaeventos
esportivos

No mês de julho, a Biblioteca CONFEF recebeu a doação de cinco novas obras para a coleção.

A revista Em Aberto, edição n.º89, publicada pelo INEP/Ministério da Educação, aborda a Educação
Física escolar e os megaeventos esportivos. A fim de contemplar a diversidade epistemológica do
debate sobre os megaeventos e suas implicações na sociedade e na Educação Física Escolar, três eixos
temáticos compõem a publicação. São eles: os determinantes sociais, econômicos, políticos e culturais
na escola, da Educação Física e do esporte na sociedade do espetáculo; a Educação Física e os
esportes consolidando os megaeventos esportivos ou afirmando a inclusão social; os desafios e
perspectivas para a Educação Física Escolar e o esporte diante do “patrocínio” dos megaeventos
esportivos.

A coleção Educação Física escolar, reúne quatro obras: Corpo em movimento na educação infantil;
Esporte como conhecimento e prática nos anos iniciais do ensino fundamental; Esporte para saúde nos
anos finais do ensino fundamental; e Esporte para a vida no ensino médio. Para estimular a
criatividade do educador, há um repertório de atividades e sugestões de propostas que devem ser
readequadas à realidade de cada ambiente escolar.

CREF11/MSMT divulga balanço de fiscalização

A equipe de fiscalização do CREF11/MSMT visitou, durante o mês de junho, 55 estabelecimentos do Mato Grosso do Sul.
Destes, 36 apresentaram alguma irregularidade: dez foram multados e cinco receberam autuação por falta de registro. Os
fiscais também visitaram 138 profissionais, contabilizando 18 irregularidades no registro profissional. Estagiários e pessoas
físicas também foram alvo de vistoria.
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Na cidade de Dourados foram fiscalizados 19 estabelecimentos e 30 profissionais. Oito pessoas físicas sem registro foram
autuadas e uma delas foi encaminhada à Delegacia de Polícia da cidade, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência por
exercício ilegal da profissão. Essa mesma pessoa já havia sido autuada pelos agentes de orientação e fiscalização no início
do ano.

Em Chapadão do Sul foram autuados quatro estabelecimentos e duas pessoas físicas sem registro. Durante os Jogos
Escolares de Mato Grosso do Sul (JEMS), realizado na cidade, o CREF11/MSMT fiscalizou 36 profissionais participantes.

Fonte: CREF11/MSMT

Em parceria com o CREF6/MG, universidade oferece curso de especialização

Oferecido gratuitamente, o Curso de Especialização em Estratégia Saúde da Família é fruto da parceria entre a Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e o CREF6/MG. Para participar da especialização foi preciso estar registrado no CREF6/MG e
inserido em Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), programas ou projetos de atividade física no contexto da Atenção
Básica à Saúde.

Fonte: UFMG

Formação acadêmica é tema de encontro entre representantes do CREF12/PEAL e da
ABENEFS

Durante encontro realizado na sede do CREF12/PEAL, o presidente da Associação Brasileira de Ensino da Educação Física
para a Saúde (ABENEFS), Wallacy Feitosa [CREF 001046G/PE] e a presidente do CREF12/PEAL, Nadja Harrop [CREF
000288G/PE] discutiram formas de estabelecer uma maior aproximação com as coordenações dos cursos de Educação
Física.

Segundo Wallacy Feitosa, a formação acadêmica é motivo de
preocupação, já que há em muitas Instituições de Ensino
Superior, uma mistura muito grande nas disciplinas dos
cursos de Licenciatura e Bacharelado, o que pode gerar
defasagens na qualificação e formação dos alunos.

Para Nadja Harrop, a parceria entre o Conselho e a ABENEFS
é fundamental, pois as duas instituições caminham juntas na
preocupação com a formação e a atuação dos Profissionais de
Educação Física.

Fonte: CREF12/PEAL

CLIPPING

Futebol pode ajudar na educação e formação das crianças
Atividades físicas devem ser estimuladas desde primeiros meses
Saiba como prevenir e tratar o câncer de mama fazendo atividade física

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
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Nº 143  Agosto 2014

CREFs promovem capacitações gratuitas pelo país

Um “show de conhecimentos” foi o que os Profissionais e estudantes de Educação Física puderam acompanhar no curso de
Fisiologia do Exercício, realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. O curso ministrado pelo
Prof. Esp. Alexandre Dortas [CREF 004550GBA] despertou o interesse do público, que lotou o auditório da instituição.

O Ciclo de Cursos Gratuitos, desenvolvido na Bahia e em Sergipe, é uma iniciativa do Sistema CONFEF/CREFs, por meio do
CREF13/BASE e tem como objetivo a valorização da classe. Confira a programação dos próximos cursos aqui.

Em São Paulo, o Ciclo CREF4/SP do Conhecimento segue levando novos saberes aos Profissionais de Educação Física. O
programa de atividades tem cursos agendados até o dia 27 de setembro. Para conferir a programação completa, acesse o
site do Conselho. As inscrições são gratuitas.

Profissionais de Educação Física são finalistas do Prêmio Educador Nota 10

O CONFEF parabeniza os três Profissionais de Educação Física que ficaram entre os 50 finalistas do Prêmio Educador Nota
10, promovido pela Editora Abril. Participaram da seleção professores, diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores
educacionais de todo o país.

Os representantes da Educação Física são: Rosangela Aparecida Matias [CREF 116104G/SP] com o trabalho
"Ressignificando a peteca na escola"; Daniel Teixeira Maldonado [CREF 061549G/SP] e o projeto "Esportes radicais:
quem pode praticar"; e Fernanda Righetti dos Santos [CREF 058339G/SP] com o trabalho "Cultura corporal: o Hip Hop
como forma de expressão".

Criado em 1998, o Prêmio Educador Nota 10 reconhece professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e também
gestores escolares de todo o país. Aproximadamente 3.000 inscritos, de diversos segmentos de ensino, inscrevem seu
trabalho a cada edição do Prêmio em diferentes áreas de conhecimento.

Fonte: Nova Escola
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Seccional do CREF10/PBRN e CREF8 realizam entrega de cédulas de identidade
profissional

No dia 30 de julho foi realizada a entrega de Cédulas de Identidade Profissional (CIP) para formandos de Educação Física da
Universidade Potiguar (UnP), em Natal. O Conselheiro Roberto Cabral [CREF 000009G/RN] participou da solenidade e foi
o responsável pela entrega dos registros.

Em Manaus (AM), o CREF8/AMACAPPARORR também efetuou
a entrega de 34 CIPs aos novos Profissionais de Educação Física.
A cerimônia ocorreu no dia 6 de agosto e contou com a presença
do presidente do Conselho, Jean Carlo [CREF 000964G/AM].

A CIP é um documento importante para a identificação do
Profissional e tem validade de documento pessoal, pois carrega o
número de registro no conselho de classe, o número do CPF e do
RG. Pode, portanto, ser utilizada para identificação em qualquer
situação que exija documento para comprovação de identidade.
Além de ser exigida para concursos públicos, comprova a atuação
legal como Profissional de Educação Física e representa uma
conquista na regulamentação da profissão.

Fonte: CREF10/PBRN

CREF11/MSMT promove encontro de profissionais da Rede Municipal em Água Clara (MS)

A cidade de Água Clara, no Mato Grosso do Sul, recebeu o Encontro dos Profissionais de Educação Física da Rede Municipal.
O evento, em parceria com o CREF11/MSMT, começou na quintafeira (31) e encerrou na sextafeira (1º de agosto).
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a entrega de 34 CIPs aos novos Profissionais de Educação Física.
A cerimônia ocorreu no dia 6 de agosto e contou com a presença
do presidente do Conselho, Jean Carlo [CREF 000964G/AM].

A CIP é um documento importante para a identificação do
Profissional e tem validade de documento pessoal, pois carrega o
número de registro no conselho de classe, o número do CPF e do
RG. Pode, portanto, ser utilizada para identificação em qualquer
situação que exija documento para comprovação de identidade.
Além de ser exigida para concursos públicos, comprova a atuação
legal como Profissional de Educação Física e representa uma
conquista na regulamentação da profissão.

Fonte: CREF10/PBRN

CREF11/MSMT promove encontro de profissionais da Rede Municipal em Água Clara (MS)

A cidade de Água Clara, no Mato Grosso do Sul, recebeu o Encontro dos Profissionais de Educação Física da Rede Municipal.
O evento, em parceria com o CREF11/MSMT, começou na quintafeira (31) e encerrou na sextafeira (1º de agosto).24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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O curso foi ministrado pelo Prof. Me. Ricardo Martins Nunez [CREF 000409G/MS] e teve como tema a Educação Física
escolar. A abertura do evento contou com a presença da secretária de educação do município.

Fonte: CREF11/MSMT

Lançamento do livro Aspectos Jurídicos da intervenção do Profissional de Educação Física

No dia 5 de setembro, às 18h, acontecerá na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de
Janeiro, o lançamento do livro "Aspectos Jurídicos da intervenção do Profissional de Educação
Física". Tratase de uma coletânea de textos, organizada pelo Doutor Angelo Vargas [CREF
000007G/RJ], direcionada à classe jurídica, estudantes e Profissionais de Educação Física.

A publicação tem como foco a abordagem jurídica diante da determinação da Lei nº 9.696/98 e a
intervenção do Profissional de Educação Física nas modalidades esportivas como artes marciais,
capoeira e dança. O evento de lançamento será transmitido ao vivo através do site do CONFEF:
http://www.confef.org.br/lancamentolivroaspectos

Está chegando o Dia do Profissional de Educação Física!

No dia 1º de setembro é celebrado o dia do Profissional de Educação Física e para celebrar, diversos eventos alusivos à data
vão ocorrer pelo país. Busque junto ao CREF da sua região, a programação da sua cidade. Participe, divulgue e, sobretudo,
comemore o Dia do Profissional de Educação Física.

CLIPPING

O que pode ser ensinado a partir do futebol
Corra em busca de um profissional
Exercício consegue retardar Alzheimer

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 144  Agosto 2014

CREFs divulgam programação para o 1º de setembro

Na próxima segundafeira, 01/09, celebrase o Dia do Profissional de Educação Física e para comemorar, diversas
atividades prometem movimentar a população. Confira abaixo um resumo dos eventos já programados pelos
CREFs.

CREF1/RJES  O ENAF Guarapari está com uma promoção especial para profissionais registrados no CREF1/RJES. O
evento foi idealizado em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física e conta com diversos cursos, aulas
abertas e atividades especiais. Saiba mais aqui. 

CREF2/RS – Entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro o CREF2/RS promove diversas atividades como palestras,
homenagens parlamentares, cursos, oficinas, entre outros. O Conselho ainda irá distribuir um kit aos 100 primeiros
Profissionais que enviarem foto com o tema "Selfie no Trabalho". Saiba mais aqui. 

CREF3/SC  Como parte das comemorações, o CREF3/SC homenageia três Profissionais de Educação Física e uma
entidade com a entrega da Medalha do Mérito da Educação Física. Este ano, a solenidade acontece nesta sextafeira,
29/08. Confira aqui. 

CREF4/SP  Até o dia 4 de setembro, o CREF4/SP promove uma série de atividades que incluem: palestras,
homenagens parlamentares, encontros e jornadas de estudos. Veja a lista completa aqui. 

CREF5/CEMAPI – Estão programadas palestras, jantares, simpósios, entre muitas outras atividades. Para ter acesso
a lista completa de eventos, clique aqui. 

CREF6/MG  Durante o mês, o CREF6/MG promove e apoia várias ações institucionais alusivas à data, como Palestras
e Seminários em Instituições de Ensino Superior, Prefeituras e outras entidades afins. Mais informações aqui. 

CREF7/DF – No dia 1º de setembro será realizada uma comemoração no Lago Sul. A entrada é gratuita para
Profissionais de Educação Física em dia com o CREF7/DF. Saiba mais aqui. 

CREF8/AMRORRACPAPP  No Amazonas, a entrega de cédulas de identidade profissional será realizada
especialmente no dia 1º de setembro. No Acre, haverá uma semana de atividades, com corrida, cursos, gincanas,
entre outros. Em Roraima será realizada a Semana Integrada de Educação Física. Saiba mais aqui. 

CREF9/PR  O CREF9/PR vai oferecer à população paranaense diversas atividade gratuitas no dia 31 de agosto. O
evento, realizado na Praça Nossa Senhora de Salete, em Curitiba, contará com atividades físicas, futsac, caminhadas e
muito mais. Veja a programação completa aqui. 

CREF10/PBRN  Os Profissionais de Educação Física da Paraíba e do Rio Grande do Norte tem inúmeros motivos para
comemorar. Estão agendados cursos, corridas, aulões e até um baile. Confira a programação aqui. 

CREF11/MSMT  O CREF11/MSMT fará mais uma vez um mega evento na Assembleia Legislativa do Estado. Será um
dia de palestras com renomados Profissionais da área, de tema “Educação Física na Saúde Pública”. Saiba como
participar aqui. 

CREF12/PEAL  Em Pernambuco e Alagoas serão promovidas atividades físicas como dança e jogos, alongamentos,
divulgação de informações sobre temas ligados à saúde e bemestar, vacinação, medidas de glicemia, dentre outras
atividades. Saiba mais aqui. 

CREF13/BASE Como parte das comemorações referentes ao Dia do Profissional de Educação Física, o CREF13/BA
SE promove o evento "Ética, competência e exercício ilegal da profissão em Educação Física", na cidade de Jequié
(BA). Saiba mais aqui. 
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CREF14/GOTO  Em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física, serão realizados pronunciamentos e
sessões especiais nas Câmaras Municipais de Goiás e de Tocantins. O Conselho ainda realiza uma campanha de
valorização profissional. Saiba mais aqui.

Assista a campanha do Dia do Profissional de Educação Física

Clique na imagem para visualizar o vídeo

CLIPPING

Novas modalidades esportivas motivam estudantes do RS
Treinador de corrida dá dicas para participantes da 1ª Maratona do ES
Educação física ajuda a reforçar conceitos de coletividade

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 145  Setembro 2014

Fiscalização no Piauí interdita estabelecimento

No dia 10/09, o CREF5/CEMAPI em parceria com o Procon realizou visitas a estabelecimentos do Piauí. Em uma das
academias vistoriadas, em Teresina, foram encontradas várias irregularidades e o estabelecimento foi lacrado pelos ficais. A
proprietária terá que regularizar a situação para poder reabrir a academia.

O primeiro passo é fazer uma advertência e só depois, caso as irregularidades permaneçam, o local é multado, explica José
Arimatea Arêa Leão, fiscal do Procon. “Na maioria dos estabelecimentos o problema é a falta de documentos emitidos pelo
Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Prefeitura, além da falta de credenciamento no Conselho Regional de Educação
Física”.

De acordo com Charlie Maia [CREF 000277G/PI], fiscal do CREF5/CEMAPI, o que poucas pessoas sabem é que malhar
em um local descredenciado pode prejudicar inclusive a saúde. “Desde ocasionar pequenas lesões, podendo levar até o
extremo, que é a morte, devido à condução”.

Fonte: CREF5/CEMAPI

Biblioteca CONFEF recebe obras

A Biblioteca CONFEF agradece o recebimento de mais duas importantes obras que irão, sem dúvida, enriquecer o nosso
acervo.

Em sua segunda edição, o Manual de Minihandebol procura atender às necessidades atuais dos
profissionais de minihandebol em formação, sem a pretensão de dar receitas sobre como formar um atleta
ou dar aulas de Educação Física. A obra de Ana Lúcia Padrão dos Santos [CREF 007308G/SP] tem
como objetivo divulgar informações, trazer sugestões de trabalho com o minihandebol e, assim, auxiliar o
professor na sua prática cotidiana.

O livro Boas Práticas na Educação Física Catarinense surgiu de um projeto idealizado pelo CREF3/SC com o
objetivo de identificar, valorizar e difundir experiências profissionais criativas, efetivas e replicáveis no
âmbito da Educação Física. Cada capítulo é um relato de atividade, projeto ou programa desenvolvido em
diversos âmbitos de atuação dos Profissionais de Educação Física em Santa Catarina.

Parceria entre CREF12/PEAL e MP origina Termo de ajuste de conduta

Com o objetivo de garantir à sociedade o direito de ser atendida por profissional competente, responsável e legalmente
instituído nos setores das atividades físicas e esportivas, o CREF12/PEAL articulou junto ao Ministério Público de
Pernambuco, um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) envolvendo diversos órgãos da cidade de Afogados da Ingazeira.

O TAC propõe que sejam cumpridas as legislações vigentes, como a atuação na Educação somente de Licenciados e a
atuação dos Bacharéis nas áreas de saúde e esportes, como academias, NASF’s, PSF’s, programas estaduais e federais de
esportes. Também determina que os estabelecimentos exponham o certificado de regularidade junto ao Conselho e o quadro
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Fiscalização no Piauí interdita estabelecimento

No dia 10/09, o CREF5/CEMAPI em parceria com o Procon realizou visitas a estabelecimentos do Piauí. Em uma das
academias vistoriadas, em Teresina, foram encontradas várias irregularidades e o estabelecimento foi lacrado pelos ficais. A
proprietária terá que regularizar a situação para poder reabrir a academia.

O primeiro passo é fazer uma advertência e só depois, caso as irregularidades permaneçam, o local é multado, explica José
Arimatea Arêa Leão, fiscal do Procon. “Na maioria dos estabelecimentos o problema é a falta de documentos emitidos pelo
Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Prefeitura, além da falta de credenciamento no Conselho Regional de Educação
Física”.

De acordo com Charlie Maia [CREF 000277G/PI], fiscal do CREF5/CEMAPI, o que poucas pessoas sabem é que malhar
em um local descredenciado pode prejudicar inclusive a saúde. “Desde ocasionar pequenas lesões, podendo levar até o
extremo, que é a morte, devido à condução”.

Fonte: CREF5/CEMAPI

Biblioteca CONFEF recebe obras

A Biblioteca CONFEF agradece o recebimento de mais duas importantes obras que irão, sem dúvida, enriquecer o nosso
acervo.

Em sua segunda edição, o Manual de Minihandebol procura atender às necessidades atuais dos
profissionais de minihandebol em formação, sem a pretensão de dar receitas sobre como formar um atleta
ou dar aulas de Educação Física. A obra de Ana Lúcia Padrão dos Santos [CREF 007308G/SP] tem
como objetivo divulgar informações, trazer sugestões de trabalho com o minihandebol e, assim, auxiliar o
professor na sua prática cotidiana.

O livro Boas Práticas na Educação Física Catarinense surgiu de um projeto idealizado pelo CREF3/SC com o
objetivo de identificar, valorizar e difundir experiências profissionais criativas, efetivas e replicáveis no
âmbito da Educação Física. Cada capítulo é um relato de atividade, projeto ou programa desenvolvido em
diversos âmbitos de atuação dos Profissionais de Educação Física em Santa Catarina.

Parceria entre CREF12/PEAL e MP origina Termo de ajuste de conduta

Com o objetivo de garantir à sociedade o direito de ser atendida por profissional competente, responsável e legalmente
instituído nos setores das atividades físicas e esportivas, o CREF12/PEAL articulou junto ao Ministério Público de
Pernambuco, um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) envolvendo diversos órgãos da cidade de Afogados da Ingazeira.

O TAC propõe que sejam cumpridas as legislações vigentes, como a atuação na Educação somente de Licenciados e a
atuação dos Bacharéis nas áreas de saúde e esportes, como academias, NASF’s, PSF’s, programas estaduais e federais de
esportes. Também determina que os estabelecimentos exponham o certificado de regularidade junto ao Conselho e o quadro
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técnico de Profissionais com os respectivos registros.

Assinaram o TAC  proposto pelo MPPE e pelo Conselho  a Vigilância Sanitária (VISA), 
as Secretarias de Educação, de Esportes e de Saúde, a Gerência Regional de 
Educação, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e as academias do município.

Fonte: CREF12/PEAL

Ação conjunta interdita sete academias em Campo Grande (MS)

O CREF11/MSMT realizou durante a semana uma ação conjunta com o Procon, a Delegacia do Consumidor (Decon) e a
Vigilância Sanitária. A fiscalização na cidade de Campo Grande interditou, até o momento, sete academias devido à ausência
de credenciamento junto ao Conselho. Dessas, quatro já regularizaram a situação e puderam voltar às atividades.

“Essas academias já haviam sido notificadas e tiveram um prazo para
fazer a adequação. Como não se regularizaram, agora o Procon
interditou os estabelecimentos”, explica a coordenadora de fiscalização
do CREF11/MSMT, Patrícia Barbosa [CREF 001426G/MS].

De acordo com o delegado titular da Decon, Gomides Ferreira dos
Santos, o registro na entidade de classe é fundamental. “Com o registro
existe um controle maior. O usuário tem mais segurança de que os
procedimentos legais estão sendo adotados”, aponta o delegado.
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Fonte: CREF11/MSMT

6º Encontro de Coordenadores do CREF9/PR é realizado com sucesso

Em sua sexta edição, o Encontro de Coordenadores de Cursos de Educação Física do Paraná aconteceu nos dias 22 e 23 de
agosto em Curitiba, organizado pela Comissão de Ensino Superior do CREF9/PR.

Nestes dois dias foram discutidas as diretrizes, os valores que nortearão as matrizes curriculares, além da importância da
atuação destes coordenadores, que influenciarão profundamente toda uma nova geração de profissionais a ser lançada ao
mercado de trabalho que levará, consequentemente, a um ganho para a sociedade.

Os Conselheiros Federais Iguatemy Martins [CREF
000001G/PB] e Ângelo Vargas [CREF 000007G/RJ],
elogiaram a continuidade do evento. “É um exemplo a ser
seguido em todo o país, pois este já é o sexto encontro do
CREF9/PR para os coordenadores de Cursos de Educação
Física.” relatou Iguatemy.

As palestras abordaram temas diversos como “Gestão de
Carreira do Profissional de Educação Física”, “Ética na
formação dos futuros profissionais”, “Bacharelado e
Licenciatura”, SINAES/INEP/MEC, Responsabilidade civil do
Profissional de Educação Física, entre outros.

“Ficamos muito contentes, pois na avaliação do evento, todos
os coordenadores presentes avaliaram positivamente este 6º
Encontro e recebemos diversos convites para realizar mais
edições no interior” relatou o presidente do CREF9/PR,
Antonio Eduardo Branco [CREF 000009G/PR].

Fonte: CREF9/PR

Prêmio Professores do Brasil está com inscrições abertas

A oitava edição do Prêmio Professores do Brasil ampliou para o dia 22/09 o prazo das inscrições. Podem concorrer
professores da educação básica pública, comunitária, filantrópica e confessional que desenvolveram projetos pedagógicos
em suas escolas desde o ano passado até maio último.

Conforme o regulamento da oitava edição, os educadores podem apresentar experiências nas categorias temas livres
(educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio) e temas
específicos (educação integral, ciências para os anos iniciais do ensino fundamental, alfabetização nos anos iniciais do ensino
fundamental e educação digital articulada ao desenvolvimento do currículo).

Saiba mais sobre o prêmio e inscrevase aqui.

CLIPPING

Cresce o número de academias na rua, mas faltam profissionais habilitados
Apps ajudam a estimular prática esportiva
A profissão do milênio

Leia mais de nosso clipping aqui.



Boletim Eletrônico Conselho Federal de Educação Física

320

24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=1210 1/3

Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 146  Setembro 2014

CREF13/BASE segue com programação de cursos gratuitos na região

Desde março deste ano, o CREF13BA/SE vem promovendo diversos
cursos gratuitos na Bahia e em Sergipe com o objetivo de ampliar o
conhecimento dos Profissionais de Educação Física. No último final de
semana (27 e 28 de setembro), a cidade contemplada foi a de
Juazeiro (BA), com o curso “Fisiologia do Exercício”, ministrado pelo
renomado Prof. Esp. Alexandre Dortas [CREF 004550G/BA].

As aulas ocorreram na Secretaria de Educação do Município e
reuniram diversos Profissionais em busca de uma maior qualificação
no setor. Durante o curso, Alexandre Dortas abordou diversos assuntos
dentro da Fisiologia, além de ministrar uma aula prática. Estiveram em
pauta: Rotas Metabólicas de Fornecimento de Energia, Sistema
Glicolítico, Glicolítico Aeróbico, entre outros.

Fonte: CREF13/BASE

Encontro aproxima estudantes e Conselhos Profissionais da saúde na Câmara Municipal de
Porto Alegre

O Fórum dos Conselhos Regionais do Rio Grade do Sul promoveu, no mês de setembro, o 1º Encontro dos Acadêmicos com
os Conselhos Profissionais da Saúde. O evento, realizado na Câmara Municipal de Porto Alegre, reuniu estudantes dos
cursos da área e os respectivos Conselhos para, entre outros assuntos, debater o futuro das profissões.

Carmen Masson [CREF 001910G/RS], Presidente do CREF2/RS, Carmem Franco, Presidente do CRN2, e Alcindo Ferla,
médico e professor da Escola de Enfermagem da UFRGS, foram os palestrantes.

Com o objetivo de aproximar os estudantes dos Conselhos, a apresentação conjunta de Carmen Masson e Carmem Franco
destacou a função essencial de defesa da sociedade. "O Profissional é o primeiro fiscal da profissão. Nós temos que mostrar
que fazemos a diferença", salientou Carmen Masson.

Com o suporte do CREF2/RS e dos demais conselhos que integram a Câmara de Saúde do FórumRS, o Encontro dos
Acadêmicos com os Conselhos Profissionais terá nova edição em breve.

Fonte: CREF2/RS

Ação do CREF12/PEAL leva serviços gratuitos à população de Recife

O público que passou pela estação do metrô Central, em Recife, no
dia 16/09, pode desfrutar dos serviços gratuitos oferecidos por alunos
e Profissionais de Educação Física. O atendimento incluiu aferição de
pressão arterial, de glicemia, estimativa de gasto calórico diário,
índice de massa corpórea (IMC) e avaliação física básica para mais de
400 pessoas. A partir dos dados coletados, os Profissionais de
Educação Física orientavam sobre qual o melhor exercício físico a ser
desenvolvido.

A ação promovida pelo CREF12/PEAL faz parte das comemorações
do Dia do Profissional de Educação Física e tem como objetivo
mostrar à população a importância de cuidar bem da saúde,
cultivando hábitos saudáveis e praticando atividades físicas24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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diariamente. Apoiaram a ação, a Faculdade Guararapes, a Universo, a
Faculdade Boa Viagem, a IBGM e a CBTU.

Fonte: CREF12/PEAL

Agentes de orientação do CREF3/SC visitam estabelecimentos catarinenses

Entre os dias 8 e 12 de setembro, agentes de orientação e fiscalização do CREF3/SC vistoriaram 40 estabelecimentos que
oferecem atividades físicas e/ou esportivas no estado. Mais uma vez, as principais irregularidades encontradas foram
documentais: ausência de Alvará Sanitário, quadro técnico, certificado do CREF3/SC e termo de responsabilidade técnica,
além de estabelecimentos sem registro como Pessoa Jurídica junto ao CREF3/SC, acadêmicos atuando sem Termo de
Compromisso de Estágio e estabelecimentos sem responsável técnico presente.

Fonte: CREF3/SC

Encontro de Academias reúne empresários do Paraná

No dia 20/09, o CREF9/PR promoveu o 2º Encontro de Academias do Paraná, realizado na sede do Hotel Lizon, em Curitiba.
O presidente do Conselho, Professor Antonio Eduardo Branco [CREF 000009G/PR] deu as boas vindas e agradeceu a
presença dos cerca de 60 proprietários de academias que se inscreveram no evento.

Com o objetivo de trazer temas direcionados para a melhora de resultados, o encontro foi coordenado pelo Conselheiro
Rafael Strugale [CREF 004397G/PR] e contou com quatro importantes palestras.

Os temas apresentados foram “Gestão Focada em Resultados”, trazido pelo palestrante Almeris Armeliato; “Leis
Trabalhistas”, apresentada pela advogada Drª Joana Doin; “Responsabilidade Civil”, com o vicepresidente do CREF11/MS e
advogado Dr. Luiz Stopa [CREF 000206G/MS], além da “Avaliação Física”, com Conselheiro Federal do CONFEF, Marcelo
Miranda [CREF 000002G/MS].

Fonte: CREF9/PR
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Caicó (RN) recebe rodada de cursos gratuitos

Ainda como parte das comemorações do Dia do Profissional de 
Educação Física, o CREF10/PBRN promove nos próximos dias 17 e 
18 de outubro, mais uma rodada de cursos gratuitos para os 
Profissionais da região.

Desta vez, os temas abordados serão: Educação Física Escolar e 
Musculação x Treinamento Funcional. A inscrição é gratuita para 
profissionais registrados no CREF10/PBRN e adimplentes. 
Saiba como participar aqui.

Fonte: CREF10/PBRN

CLIPPING

Muito além das aulas de educação física
Atividade física deve ser recomendada como tratamento e prevenção de doenças
Brasil caminha para assumir liderança mundial em número de academias

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 147  Outubro 2014

Audiência Pública em Jaboatão (PE) propõe assinatura de TAC para academias

O Ministério Público de Pernambuco, por meio da Promotoria de Justiça de Jaboatão dos Guararapes, promoveu audiências
públicas com as academias do município a fim de estabelecer um termo de ajuste de conduta (TAC), propondo o
cumprimento das legislações vigentes. .

O CREF12/PEAL, representado pela a VicePresidente, Carolina Maciel [CREF 000390G/PE] e a Chefe de Fiscalização,
Rosângela Albuquerque [CREF 000404G/PE], relatou as irregularidades encontradas em alguns estabelecimentos da
cidade como, por exemplo, academias funcionando sem Profissional de Educação Física, sem licença da Vigilância Sanitária,
com estágio irregular, maquinário enferrujado, condições precárias de estrutura física e com pessoas exercendo ilegalmente
a profissão. Em alguns estabelecimentos foi detectado, também, o uso de esteroides e anabolizantes, o que é proibido.

Além do CREF12/PEAL, a Vigilância Sanitária e o Procon também participaram das audiências.

Segundo o promotor de justiça, Dr. Édipo Soares, a ideia inicial é construir um diálogo com as academias para que elas
possam se adequar às leis. “Estamos realizando esse procedimento para fazer o levantamento das irregularidades que estão
ocorrendo aqui no município e com o resultado desse trabalho visamos assinar o TAC, para que essas irregularidades
possam ser sanadas e possamos dar continuidade a essas atividades no município, sem que ninguém sofra nenhuma
consequência danosa, nem os consumidores nem as pessoas que querem efetivamente cumprir a lei”, esclarece o promotor.

Fonte: CREF12/PEAL

CREF10/PBRN ganha Ação Civil Pública em José da Penha (RN)

Mais uma Ação Civil Pública foi concedida ao CREF10/PBRN, desta vez contra o município de José da Penha (RN). De acordo
com a decisão, o Edital nº 02/2013 da Prefeitura deverá exigir de todos os monitores ou professores de Educação Física, a
comprovação de registro no CREF10/PBRN como medida de proteção à saúde e educação dos discentes.

Embora não tenha sido utilizada a nomenclatura "Profissional de Educação Física" para o cargo, verificase que as atividades
a serem executadas pelo "Monitor Esportivo" são inerentes ao profissional regulamentado pela Lei nº 9.696/1998. Todas são
da área de atividades físicas e do desporto, quais sejam: Oficinas de Voleibol, Futebol de campo, Futebol de Salão,
Caminhada, Ginástica, Musculação e Orientação.

Ademais, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região já decidiu causa em que firmou a necessidade da inscrição no Conselho
Regional de Educação Física para Professor de Educação Física candidato em concurso público, inclusive atendose ao perigo
de que pessoas não habilitadas ministrem aula sem a qualificação técnica necessária.24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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Fonte: CREF10/PBRN

CREF9/PR lança Guia de Ginástica Laboral para empresários

Orientar o empresariado na hora de contratar programas de Ginástica Laboral (GL) com segurança, legalidade e resultados,
é o objetivo do guia preparado pela a Câmara Técnica de Ginástica Laboral do CREF9/PR.

“As empresas que ainda vão implantar e aquelas que têm programas fora da legalidade,
precisam ser orientadas e conscientizadas para colocar em prática programas de GL que
realmente tragam benefícios aos seus colaboradores e resultados para a empresa. Este Guia
vem com este intuito”, explica o conselheiro Rony Tschoeke [CREF 004979G/PR], que
liderou a confecção do documento.

O Guia oficial do CREF9/PR para o empresário contratante de GL está na sua versão 1.0 e foi
lançado no dia 1º de setembro, em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física.
Consulte a íntegra do documento aqui.

Fonte: CREF9/PR

Conexão CREF promove primeiro encontro no RS
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A fim de aproximar o Conselho e os Profissionais de Educação Física, o CREF2/RS iniciou em outubro o Conexão CREF. O
projeto promove encontros da Comissão de Ética e dos departamentos de Fiscalização e Jurídico com os Profissionais
registrados. A primeira atividade do projeto, em caráter piloto, foi realizada no dia 11/10, em Porto Alegre.

Para Fernanda Rodrigues [CREF 009604G/RS], coordenadora do Departamento de Fiscalização e Orientação (DEFOR), o
Conexão CREF permite levar ao conhecimento dos Profissionais e estabelecimentos o papel da Fiscalização, bem como seus
procedimentos, diminuindo assim o número de autuações. "Os encontros vão fortalecer o trabalho do Conselho e valorizar o
Profissional de Educação Física, além de abrir espaço para esclarecimento de dúvidas e discussões de ideias", comenta.

No próximo dia 23 será a vez de Caxias do Sul receber o evento. Em 2014, o Conselho ainda realiza outros dois pilotos, em
Pelotas e Santa Maria, para elaboração do planejamento 2015 do projeto, em que outras regiões do Estado também serão
contempladas com a atividade. As inscrições já podem ser feitas pelo email eventos@crefrs.org.br e os interessados podem
enviar também seus questionamentos e tópicos de interesse para serem abordados nas apresentações.

Fonte: CREF2/RS

Biblioteca do CONFEF recebe obras

O CONFEF agradece o recebimento de duas importantes obras que irão, sem dúvida, enriquecer o acervo
da nossa biblioteca. A obra O desenvolvimento humano: perspectivas para o século XXI tem por
objetivo dar visibilidade à produção acadêmica apresentada no VIII Seminário Internacional de Educação
Física, Saúde e Lazer (SIEFLAS), realizado em 2012. A obra, dividida em dois volumes, reúne artigos de
diversos autores e é organizada por Sergio Augusto da Rosa de Souza [CREF 000847G/PR], Paulo da
Trindade Nerys Silva e Isidoro Cruz Neto.

O livro Método Pilates, Paixão e Ciência, de Silvana Junges [CREF 004158G/RS], é o resultado de
anos de estudo e experiência. Auxilia especialistas e o público em geral no aprofundamento e na
descoberta do estudo do método Pilates. Está apoiado sobre base científica dos ensinamentos de Joseph
Pilates. É uma obra composta de histórias humanas repletas de afeto. É a união da ciência e da paixão de
ensinar e aprender.

CLIPPING

Atividade física ideal depende da personalidade do seu filho
Vida saudável afasta risco de doenças cardiovasculares
Pesquisa aponta o sedentarismo como a maior causa de infarto nas mulheres

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 148  Outubro 2014

MPF denuncia dono de academia que usou de violência contra fiscal do CREF10/PBRN

O Ministério Público Federal em Souza (PB) denunciou o proprietário de uma academia localizado na cidade de Paulista, no
Sertão da Paraíba, pelo crime de resistência qualificada. De acordo com a denúncia, em julho deste ano, o dono do
estabelecimento impediu que um fiscal do CREF10/PBRN expedisse notificação por exercício irregular da profissão.

Durante o procedimento de fiscalização de rotina, o agente identificou um instrutor de musculação sem registro profissional
ou graduação. Ao ser informado a respeito da notificação por irregularidade, o proprietário da academia se opôs à execução
do ato legal, mediante violência ou grave ameaça ao funcionário. Configurando, desta forma, o crime de resistência
qualificada, com sanção prevista de prisão de um a três anos.

A denúncia foi assinada pelo procurador da República Tiago Misael de Jesus Martins. Ela é ato processual que dá origem à
ação penal pública, cuja competência é privativa do Ministério Público.

Fonte: CREF10/PBRN

Prêmio Pemberton incentiva pesquisa no Brasil

Com o objetivo de incentivar pesquisas científicas com foco em bemestar e vida
saudável, a CocaCola promove a 4ª edição do Prêmio Pemberton. A premiação é
uma iniciativa da CocaCola Brasil voltada a profissionais, instituições de pesquisa e
universidades, nas diferentes áreas da Saúde e afins: Medicina, Educação Física,
Nutrição, Biologia, Engenharia de Alimentos, entre outros.

As seis pesquisas mais bem classificadas receberão um total de R$ 110 mil, além de
viagens aos EUA e Rio de Janeiro. Os Profissionais interessados poderão se
inscrever até o dia 10 de maio de 2015. Confira o regulamento da premiação aqui.

Fonte: Prêmio Pemberton

Unimontes (MG) abre vagas para professor

Estão abertas as inscrições para o cargo de Professor de Educação Superior na Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes). São 27 vagas destinadas ao Departamento de Educação Física e do Desporto. As inscrições estão abertas até o
dia 16/11. Leia a íntegra do edital aqui.
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Profissional de Educação Física é premiada em concurso

O trabalho "Ressignificando a peteca na escola", da Profissional de Educação Física Rosangela Aparecida Matias [CREF
116104G/SP], foi um dos 20 premiados na 7ª edição do Prêmio Educador Nota Dez. Rosângela é professora na Escola
Estadual Zeikichi Fukuoka, em Suzano (SP).

Daniel Teixeira Maldonado [CREF 061549G/SP], com o projeto "Esportes radicais:
quem pode praticar" e Fernanda Righetti dos Santos [CREF 058339G/SP] com o
trabalho "Cultura corporal: o Hip Hop como forma de expressão" também representaram a
Educação Física na premiação. Ambos foram classificados entre os 50 melhores
educadores.

Criado em 1998, o Prêmio Educador Nota 10 reconhece professores da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental e também gestores escolares de todo o país. Aproximadamente
3.000 educadores, professores, gestores escolares e coordenadores pedagógicos, de
diversos segmentos de ensino, inscrevem seu trabalho a cada edição do Prêmio em

diferentes áreas de conhecimento.

Fonte: Nova Escola

Eventos do CREF6/MG abordam a Educação Física na Escola e no Ensino Superior

Entre os dias 17 e 19 de outubro, a cidade de Belo Horizonte (MG) sediou o IV Simpósio de Esporte na Escola: O Ensino de
Futebol na Escola e o VI Seminário Educação Física e Ensino Superior. O evento, em parceria com o CREF6/MG e a
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Secretaria de Estado e de Educação de Minas Gerais, promoveu palestras simultâneas para os dois eventos e discussões
específicas para cada um deles.

"O Conselho tem feito o trabalho de procurar o cerne da Educação Física Escolar, e o Simpósio tem demonstrado isso ao
longo dessas quatro edições", afirmou o Presidente do CREF6/MG, Claudio Boschi [CREF 000003G/MG], na abertura do
Simpósio.

Fonte: CREF6/MG

Atividades gratuitas marcam o Dia Mundial da Alimentação em Recife (PE)

Uma parceria entre o CREF12/PEAL e o Conselho Regional de Nutrição da 6ª Região
(CRN6) levou serviços de saúde gratuitos à estação Central do metrô de Recife (PE). As
atividades foram alusivas ao Dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia 16/10.

Ao longo da manhã, mais de 200 atendimentos com aferição da pressão arterial, glicose,
avaliação antropométrica (peso, altura, circunferência do quadril e abdômen) e orientação
sobre atividades físicas foram realizados por Profissionais de Educação Física e estudantes.
Nutricionistas e estudantes de nutrição ofereciam um “inquérito” sobre o consumo alimentar
individual e orientação nutricional.

Além de levar serviços gratuitos à população, a iniciativa que teve apoio da Faculdade
Guararapes, Universo, Faculdade Boa Viagem e Universidade Federal de Pernambuco, visou
valorizar a importância dos Profissionais de Educação Física e Nutricionistas na promoção
de saúde e bemestar na sociedade.

Fonte: CREF12/PEAL

Brasileiro é eleito melhor Personal Trainer do Mundo

O brasileiro Cristiano Parente [CREF 004017G/SP] foi eleito o melhor Personal Trainer do mundo em concurso realizado
em Nova York (EUA). Ele superou mais de 1.700 treinadores de 43 países.

Considerado o mais importante evento de reconhecimento dessa categoria profissional, o concurso promovido pela Life
Fitness avaliou itens como currículo profissional, formação acadêmica, experiência profissional e técnicas no
desenvolvimento do trabalho.

O brasileiro, único representante da América Latina, disputou a final do concurso com nove treinadores dos Estados Unidos,
Espanha, Inglaterra, África do Sul e Nova Zelândia. Como prêmio, Cristiano recebeu US$ 5 mil e um curso de educação
continuada da Life Fitness Academy (EUA).

Confira na reportagem da TV Cultura, a expectativa do Profissional antes do resultado da competição.

CLIPPING

Exercício físico e osteoporose
Andar 6 mil passos por dia beneficia as articulações
"A corrida é a melhor atividade contra o câncer de mama", diz cardiologista

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Profissional de Educação Física é premiada em concurso

O trabalho "Ressignificando a peteca na escola", da Profissional de Educação Física Rosangela Aparecida Matias [CREF
116104G/SP], foi um dos 20 premiados na 7ª edição do Prêmio Educador Nota Dez. Rosângela é professora na Escola
Estadual Zeikichi Fukuoka, em Suzano (SP).

Daniel Teixeira Maldonado [CREF 061549G/SP], com o projeto "Esportes radicais:
quem pode praticar" e Fernanda Righetti dos Santos [CREF 058339G/SP] com o
trabalho "Cultura corporal: o Hip Hop como forma de expressão" também representaram a
Educação Física na premiação. Ambos foram classificados entre os 50 melhores
educadores.

Criado em 1998, o Prêmio Educador Nota 10 reconhece professores da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental e também gestores escolares de todo o país. Aproximadamente
3.000 educadores, professores, gestores escolares e coordenadores pedagógicos, de
diversos segmentos de ensino, inscrevem seu trabalho a cada edição do Prêmio em

diferentes áreas de conhecimento.

Fonte: Nova Escola

Eventos do CREF6/MG abordam a Educação Física na Escola e no Ensino Superior

Entre os dias 17 e 19 de outubro, a cidade de Belo Horizonte (MG) sediou o IV Simpósio de Esporte na Escola: O Ensino de
Futebol na Escola e o VI Seminário Educação Física e Ensino Superior. O evento, em parceria com o CREF6/MG e a
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Procon interdita 6 academias sem alvará no Rio de Janeiro

Sete academias foram fiscalizadas pelo ProconRJ em uma nova etapa da Operação Hércules. Os fiscais vistoriaram
academias nas zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Procon, todas as academias foram autuadas por
irregularidades e seis delas foram interditadas por não apresentarem autorização para funcionamento.

Ainda durante a operação, em parceria com o CREF1/RJES, uma mulher foi encaminhada para a delegacia por exercício
ilegal da profissão.

Além de verificar se os Profissionais de Educação Física estavam habilitados, os agentes conferiram se as unidades
apresentavam certificado do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBOERJ), certificado de potabilidade da água,
alvará de funcionamento, a qualidade da prestação de serviço e se os consumidores estavam em risco.

Fonte: CREF1/RSES

Ação em Hospital do Câncer incentiva a prática de atividade física

O projeto “Saúde em Movimento no Outubro Rosa”, realizado pelo
CREF12/PEAL, levou aos pacientes do Hospital do Câncer de
Pernambuco (HCP) uma manhã diferente, com atividades de
conscientização ao combate do câncer e orientações sobre a prática
de atividades físicas.

Profissionais de Educação Física e estudantes da Faculdade Boa
Viagem ofereceram serviços de aferição de pressão arterial e
glicemia. Uma apresentação de dança de salão animou o público e
algumas pessoas até arriscaram uns passos pelo pátio do hospital. A
ação realizada pelo Conselho busca incentivar a prática de atividades
físicas por pacientes em tratamento do câncer, melhorando assim a
qualidade de vida dessas pessoas.

Fonte: CREF12/PEAL

Prêmio Petrobras de Esporte Educacional

No dia 27/11, será realizado o Seminário Prêmio Petrobras de Esporte Educacional  Experiências que Inspiram, na cidade
do Rio de Janeiro. As mesas de debate terão como tema "O Esporte educacional para o desenvolvimento humano integral" e
"Tecnologias sociais de esporte educacional promovendo e propagando experiências de êxito".

No período da tarde, os inscritos participam de um diálogo com os autores vencedores da primeira edição do prêmio, onde
serão oferecidas oficinas de: Valorização da cultura local; Pessoa com deficiência e o respeito às diferenças; Adaptando
Regras e Revendo Valores

Para saber mais sobre o evento e as inscrições, clique aqui.
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Copa de Judô homenageia Presidente da Seccional Piauí

Com a participação de mais de 600 judocas, a III Copa Teresina de
Judô – Troféu Danys Queiroz movimentou o final de semana
teresinense. A competição, realizada nos dias 1º e 2 de novembro,
buscou nos pequenos atletas as revelações para o futuro do judô no
estado.

A edição deste ano prestou homenagem ao presidente da Federação
Piauiense de Judô e da Seccional Piauí do CREF5/CEMAPI, Danys
Queiroz [CREF 000179G/PI], pelos serviços prestados ao esporte
piauiense.

Fonte: AJEF

Aniversário do CREF2/RS movimenta Parque da Redenção

No domingo, 09/11, o CREF2/RS comemorou o seu aniversário de 15 anos com grande evento no Parque da Redenção, em
Porto Alegre. A festa, que iniciou pela manhã e se estendeu até o final da tarde, contou com ampla programação. O público
que compareceu ao local teve à disposição diversas atividades, além da distribuição de brindes, aulões e apresentações. O
encerramento contou com o show da banda Dublê.
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Para o Conselheiro Cláudio Franzen [CREF 003304G/RS],
membro da comissão responsável pela idealização da festa, o evento
teve como ponto positivo a participação dos conselhos parceiros,
assim como da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer
de Porto Alegre, na prestação de serviços à população. O espaço
destinado às atividades deste tipo teve intenso movimento durante
toda a manhã, com medições de pressão, glicose, teste de memória,
auriculoterapia e informações gerais sobre alimentação e agrotóxicos.

A comemoração teve o intuito de valorizar os Profissionais de
Educação Física e ressaltar a necessidade do exercício bem orientado.

Fonte: CREF2/RS

Seminário internacional debate futuro do esporte escolar

A Unesp, em parceria com a Universidade de Birminghan e o Ministério do Esporte, promoveram entre os dias 3 e 4 de
novembro, em São Paulo, o Seminário Internacional Sports MegaEvents, Physical Education and Sport in Schools, que
reuniu grandes nomes nacionais e internacionais envolvidos com a pesquisa do esporte escolar no mundo.

O evento teve como objetivo reunir especialistas e representantes nacionais e internacionais, provenientes de países com
experiência na prática e fomento esportivo na escola, para discutir como a Educação Física e o Esporte Escolar podem
promover a saúde, a excelência esportiva e os valores olímpicos e paraolímpicos.

Estrangeiros e brasileiros, entre eles o Presidente do CONFEF Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ] e o Conselheiro
Federal Georgios Stylianos Hatzidakis [CREF 000688G/SP] da CBAt, promoveram um intercâmbio de vivências e ao
final apresentaram os resultados da discussão como sugestão para o encaminhamento das políticas públicas do Brasil para a
melhor condução e aproveitamento dos megas eventos e fomento do esporte escolar no país.

Fonte: UNESP

CLIPPING

Prática do judô auxilia idosos a prevenir fraturas em quedas
Prática de exercícios físicos pode reduzir o risco de câncer de mama
Exercício físico e osteoporose

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Prefeitura de Londrina (PR) sanciona lei que regulamenta funcionamento de instalações
para atividades físicas

Desde o dia 17 de outubro, o município de Londrina, no Paraná, tem novas normas que regem as academias e
estabelecimentos que promovem atividades físicas.

Em seu primeiro artigo, a Lei 12.181 deixa claro que qualquer estabelecimento que queira oferecer atividades físicas deverá
dispor de Profissional de Educação Física habilitado pelo CREF9/PR, e que as atividades somente devam ocorrer sob a
supervisão e responsabilidade técnica deste Profissional.

A obrigatoriedade do registro é ampliada, no artigo 5º da Lei, também para os espaços públicos. Estes, só serão liberados
para eventos que contenham atividades físicas, caso haja responsável técnico habilitado pelo CREF9/PR.

Além da questão do registro profissional, a Lei rege ainda sobre a questão dos procedimentos prévios à adesão em
atividades físicas. Para as atividades realizadas em Federações, onde geralmente acontece o esporte de rendimento, será
exigido sempre o exame médico. Para as atividades amadoras, o interessado deverá preencher um questionário e, se
preciso, deverá ser indicado a um médico.

Leia a íntegra do documento aqui.

Seccional Piauí do CREF5/CEMAPI autua oito falsos profissionais

No intuito de intensificar a fiscalização no interior do Piauí, a Seccional do
CREF5/CEMAPI realizou uma operação denominada "Primeira Capital" nos
municípios piauienses de Oeiras e Colônia do Piauí. Na ocasião, oito pessoas
foram autuadas por não possuírem qualificação e nem habilitação na área.

Destes, sete atuavam em academias de ginástica e um em escola municipal.
Após a equipe de fiscalização realizar o flagrante, foi feito o procedimento
policial junto a Delegacia Regional de Oeiras que, através do delegado titular,
tomou as medidas judiciais cabíveis em detrimento ao crime de exercício
ilegal da profissão.

Fonte: CREF5/CEMAPI

Seccional do CREF8 fiscaliza academias da capital do Acre

O trabalho conjunto de fiscalização em academias de Rio Branco, capital do Acre, realizado entre a Seccional Acre do
CREF8/AMACAPPARORR, o Procon e a Vigilância Sanitária, resultou no fechamento de seis estabelecimentos entre os
dias 20 e 24 de novembro. A pretensão do trabalho é averiguar as condições de 33 academias na capital, mas o número
pode ser maior.

Segundo a coordenadora da Seccional, Shirley Santos [CREF 000423G/AC], a principal falha detectada nos
estabelecimentos lacrados foi a ausência de um Profissional de Educação Física. Dos seis estabelecimentos fechados, três já
tiveram suas situações regularizadas.

“Há dois anos estamos fazendo o trabalho de orientação. Todos esses estabelecimentos já foram visitados, pelo menos,
duas vezes. Então, passamos dessa fase de orientação. Agora, estamos fiscalizando e punindo. Todos tiveram prazo de 3024/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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dias úteis para providenciar a documentação, o que estivesse fora da legislação”, explica Shirley.

Fonte: CREF8

Duas pessoas são flagradas durante exercício ilegal da profissão no Mato Grosso

A Seccional MT do CREF11/MSMT realizou fiscalização em diversos municípios de Mato Grosso neste mês de novembro. A
operação, realizada entre os dias 17 e 19 de novembro, flagrou várias irregularidades. Na cidade de Sinop foram lavrados
18 autos de infração. Duas pessoas ainda foram flagradas em exercício ilegal da profissão e acabaram sendo conduzidas
para a delegacia de policia, onde foi feito Boletim de Ocorrência. A ação contou com apoio do Comando Regional da PM,
sediado em Sinop, e comandado pelo Cel. Celso [CREF 000682G/MT] que também é Profissional de Educação Física.

A cidade de Acorizal também foi alvo da fiscalização, tendo uma academia interditada devido a ausência de Profissional e de
registro no Sistema CONFEF/CREF. Na cidade de Claudia uma academia também foi interditada pelos mesmos motivos.

Ainda na cidade de Claudia, o presidente da seccional MT, Carlos Eilert [CREF 000015G/MT], procurou solucionar
pendências referentes a concursos públicos. O representante do Conselho esteve reunido com a comissão organizadora,
esclarecendo a importância de que os candidatos estejam registrados no CREF para tomarem posse da vaga, conforme
determina a Lei 9696/98.

Na cidade de Sorriso, a seccional MT ainda participou de reunião com a Secretaria de Esportes também sobre processo
seletivo para as escolinhas de esportes. O presidente da seccional também participou do seminário do Curso de Educação
Física da FASIP de SINOP.
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Biblioteca CONFEF recebe obra

Mais uma obra vem enriquecer o acervo literário do CONFEF. O livro "Children enter the playing arena", reúne diversos
textos que abordam os riscos e oportunidades para crianças e adolescentes no futebol. O livro faz parte da Biblioteca Virtual
do ‘Vamos Jogar’, uma iniciativa de mobilização e de compromisso cidadão e político impulsionada pela UNICEF para
promover o direito a praticar esportes, à recreação e à prática segura e inclusiva de esportes para todos os meninos,
meninas e adolescentes da América Latina e do Caribe.

Fiscalização do CREF3/SC visita estabelecimentos das regiões Norte e Oeste de Santa
Catarina

Entre os dias 10 e 14 de novembro, os Agentes de Orientação e Fiscalização do CREF3/SC realizaram 57 vistorias em
estabelecimentos que oferecem atividades físicas, prefeituras, fundações, escolas e Profissionais das regiões Norte e Oeste
do estado.

Neste período uma das principais irregularidades encontradas foi a ausência de responsável técnico, conforme prevê a Lei
Estadual 10.361/97 e decreto 3.150/98. Os irregulares terão 30 dias para o oferecimento de Defesa por escrito, a qual
deverá, obrigatoriamente, ser encaminhada por correspondência registrada ou entregue pessoalmente na sede do
CREF3/SC.

Fonte: CREF3/SC

CLIPPING

‘Academias’ na orla: em boa forma, mas fora da lei
Complexo da Maré recebe a primeira academia funcional ao ar livre da capital
Exercícios físicos auxiliam no combate ao câncer de próstata

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Em 2ª instância, Justiça altera sentença sobre o campo de atuação de licenciados em Goiás

A 7ª Turma do TRF1 acatou recurso e decidiu a favor do CREF14/GOTO em ação civil pública que tem como objetivo afastar
a prática de atos que pudessem restringir o campo de atuação dos Profissionais graduados em cursos de Licenciatura em
Educação Física. Ou seja, pretendia permitir que Profissionais registrados como licenciados atuassem fora do ambiente
escolar, contrariando a Resolução CNE/CP nº 1/2002.

Sustentando a legalidade da diferenciação da área de atuação dos Profissionais
portadores do diploma de Educação Física, o CREF14/GOTO junto ao CONFEF apelou e,
de forma unânime, teve seu recurso provido. Na ementa da decisão, a 7ª Turma do TRF
da 1ª Região definiu que “não há direito do graduado em curso de Licenciatura para a
Educação Básica em obter o registro perante o CREF14/GOTO para atuar na área não
escolar (como academias, clubes, parques, entre outros), tendo em vista as diferenças
substanciais relativamente à duração e à carga horária mínima exigidas, bem como ao
conteúdo curricular especificamente direcionado aos cursos de Bacharelado e de
Licenciatura.”

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Educação Física, o
curso de Licenciatura em Educação Física passou a formar Profissionais exclusivamente
para a Educação Básica, ou seja, para atuar nas escolas de Educação Infantil e do
Ensino Fundamental e Médio, bem como para desempenhar atividades de planejamento, coordenação e supervisão de
atividades pedagógicas do sistema formal de ensino.

Fonte: CREF14/GOTO

Academia é interditada após ação conjunta de fiscalização em Porto Velho (RO)

Uma academia localizada na região central de Porto Velho foi interditada por apresentar irregularidades durante fiscalização
coletiva realizada pelo CREF8/AMACAPPARORR, a Vigilância Sanitária (Visa), Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon) e o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A ação foi proposta pelo Ministério Público de Rondônia (MPRO).

O MPRO solicitou a fiscalização de 18 academias, com relatório minucioso, fotos e informações. Destas, apenas 14 estão
regulares junto ao CREF e possuem Profissionais de Educação Física trabalhando no local, mas não estão regulamentadas
junto a Visa e Procon. Das academias vistoriadas, apenas uma foi denunciada por uma cliente.

Segundo a junta comercial, 136 academias estão registradas em Porto Velho, entretanto, de acordo com o CREF8, apenas
99 estão registradas em todo o estado, sendo 55% na capital. A presidente da Seccional Rondônia, Juscimara Campos
[CREF 000004G/RO], informou que a ação se estenderá pelos próximos anos.

Em Manaus, das quatro academias fiscalizadas pelo CREF8, três foram fechadas e uma notificada por apresentar diversas
irregularidades. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o Instituto Municipal de
Planejamento Urbano (Implurb) e o Departamento de Vigilância Sanitária (Dvisa).

Fonte: CREF8/AMACAPPARORR

Biblioteca CONFEF recebe obra sobre Ginástica Rítmica

Mais uma obra vem enriquecer o acervo da biblioteca CONFEF. O livro "Ginática Ritmica: Ensinando corda, arco e bola"
apresenta informações quanto às características dos aparelhos corda, arco e bola e, na sequência, a metodologia de ensino
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Em 2ª instância, Justiça altera sentença sobre o campo de atuação de licenciados em Goiás

A 7ª Turma do TRF1 acatou recurso e decidiu a favor do CREF14/GOTO em ação civil pública que tem como objetivo afastar
a prática de atos que pudessem restringir o campo de atuação dos Profissionais graduados em cursos de Licenciatura em
Educação Física. Ou seja, pretendia permitir que Profissionais registrados como licenciados atuassem fora do ambiente
escolar, contrariando a Resolução CNE/CP nº 1/2002.

Sustentando a legalidade da diferenciação da área de atuação dos Profissionais
portadores do diploma de Educação Física, o CREF14/GOTO junto ao CONFEF apelou e,
de forma unânime, teve seu recurso provido. Na ementa da decisão, a 7ª Turma do TRF
da 1ª Região definiu que “não há direito do graduado em curso de Licenciatura para a
Educação Básica em obter o registro perante o CREF14/GOTO para atuar na área não
escolar (como academias, clubes, parques, entre outros), tendo em vista as diferenças
substanciais relativamente à duração e à carga horária mínima exigidas, bem como ao
conteúdo curricular especificamente direcionado aos cursos de Bacharelado e de
Licenciatura.”

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Educação Física, o
curso de Licenciatura em Educação Física passou a formar Profissionais exclusivamente
para a Educação Básica, ou seja, para atuar nas escolas de Educação Infantil e do
Ensino Fundamental e Médio, bem como para desempenhar atividades de planejamento, coordenação e supervisão de
atividades pedagógicas do sistema formal de ensino.

Fonte: CREF14/GOTO

Academia é interditada após ação conjunta de fiscalização em Porto Velho (RO)

Uma academia localizada na região central de Porto Velho foi interditada por apresentar irregularidades durante fiscalização
coletiva realizada pelo CREF8/AMACAPPARORR, a Vigilância Sanitária (Visa), Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon) e o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A ação foi proposta pelo Ministério Público de Rondônia (MPRO).

O MPRO solicitou a fiscalização de 18 academias, com relatório minucioso, fotos e informações. Destas, apenas 14 estão
regulares junto ao CREF e possuem Profissionais de Educação Física trabalhando no local, mas não estão regulamentadas
junto a Visa e Procon. Das academias vistoriadas, apenas uma foi denunciada por uma cliente.
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Planejamento Urbano (Implurb) e o Departamento de Vigilância Sanitária (Dvisa).
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de cada um , com o objetivo de ensinar o manuseio técnico com diversas ilustrações que acompanham as 
explicações auxiliando no entendimento dos movimentos.

Apesar de ser direcionada para o trabalho específico da ginástica rítmica fora da escola, os professores podem e 
devem saborear com muito gosto os saberes encontrados na obra. Estes três aparelhos fazem parte do folclore 
infantil e com certeza, devem ser explorados nas aulas de Educação Física escolar.

Seis academias são fechadas durante operação em Salvador (BA)

Seis academias foram interditadas e seis pessoas foram flagradas exercendo ilegalmente a profissão durante a Operação
Apolo. A ação, iniciada na última quartafeira, 10/12, foi realizada de forma conjunta, contando com a participação do
CREF13BA/SE, PROCON, SUCOM, Polícia Civil (DECON) e Vigilância Sanitária.

Ao todo, 15 academias da capital baiana foram fiscalizadas durante a Operação que percorreu os bairros da Federação,
Ondina, Engenho Velho da Federação, Pau Miúdo, Pernambués, Barbalho, Liberdade e Centenário. A Operação verificou
diversas instalações e equipamentos em condições inadequadas e se deparou com a ausência de profissionais registrados
no CREF13BA/SE.

Fonte: CREF13/BASE

Seccional Piauí do CREF5/CEMAPI autua quatro academias no sul do estado
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da 1ª Região definiu que “não há direito do graduado em curso de Licenciatura para a
Educação Básica em obter o registro perante o CREF14/GOTO para atuar na área não
escolar (como academias, clubes, parques, entre outros), tendo em vista as diferenças
substanciais relativamente à duração e à carga horária mínima exigidas, bem como ao
conteúdo curricular especificamente direcionado aos cursos de Bacharelado e de
Licenciatura.”

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Educação Física, o
curso de Licenciatura em Educação Física passou a formar Profissionais exclusivamente
para a Educação Básica, ou seja, para atuar nas escolas de Educação Infantil e do
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coletiva realizada pelo CREF8/AMACAPPARORR, a Vigilância Sanitária (Visa), Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon) e o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A ação foi proposta pelo Ministério Público de Rondônia (MPRO).
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regulares junto ao CREF e possuem Profissionais de Educação Física trabalhando no local, mas não estão regulamentadas
junto a Visa e Procon. Das academias vistoriadas, apenas uma foi denunciada por uma cliente.

Segundo a junta comercial, 136 academias estão registradas em Porto Velho, entretanto, de acordo com o CREF8, apenas
99 estão registradas em todo o estado, sendo 55% na capital. A presidente da Seccional Rondônia, Juscimara Campos
[CREF 000004G/RO], informou que a ação se estenderá pelos próximos anos.

Em Manaus, das quatro academias fiscalizadas pelo CREF8, três foram fechadas e uma notificada por apresentar diversas
irregularidades. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o Instituto Municipal de
Planejamento Urbano (Implurb) e o Departamento de Vigilância Sanitária (Dvisa).
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Mais uma obra vem enriquecer o acervo da biblioteca CONFEF. O livro "Ginática Ritmica: Ensinando corda, arco e bola"
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Durante ação em parceria com PROCONMP/PI, nos dias 29 e 30 de outubro, o CREF5/CEMAPI autuou quatro academias e
interditou outra. A fiscalização percorreu as cidades de Fronteiras, Padre Marcos e Picos. Todos os estabelecimentos já
haviam sido fiscalizados pelo menos duas vezes e não possuíam registro no Conselho.

Fonte: CREF5/CEMAPI

CREF9/PR promove 2º Encontro das Câmaras Técnicas

No dia 05/12, o CREF9/PR realizou o 2º Encontro das Câmaras Técnicas, provendo palestras com o objetivo de aprimorar os
serviços prestados pelos Profissionais de Educação Física, nas áreas abrangidas pelas Câmaras Técnicas de Ginástica
Laboral (CTGL) e da Saúde (CTSaúde).

Na abertura do evento, o vicepresidente Cesar Macuco [CREF 011332G/PR] enalteceu o trabalho desenvolvido pelo
presidente Antonio Eduardo Branco [CREF 000009G/PR], sempre buscando o fortalecimento das ações dos
Profissionais de Educação Física. “Reflexo disso é o apoio que tem dado às duas Câmaras Técnicas existentes e, buscando
fomentar ainda mais a discussão sobre a atuação profissional, ele está incentivando a estruturação de mais duas câmaras
técnicas para 2015: a de Gestão Esportiva e a de Educação Física Escolar”, revelou.

No intervalo entre as palestras, um momento importante para a Ginástica Laboral: os primeiros exemplares impressos do
“Guia Oficial do CREF9/PR para o Empresário” preparado pela CTGL, foram entregues para os empresários de GL presentes
no evento. Este guia será um importante material de apoio para os empresários de GL na tarefa de conscientizar as
empresas clientes sobre a importância de se contratar programas de GL e, principalmente, como fazer isso com segurança,
legalidade e resultados.

No ano de 2015, as reuniões das Câmaras Técnicas acontecerão mensalmente. Para saber as datas, entre em contato com o
Conselho.

Fonte: CREF9/PR

CLIPPING

Obesidade já custa ao Brasil 2,4% do PIB, diz estudo
Academia Brasileira de Treinadores forma os primeiros profissionais
‘Academias’ na orla: em boa forma, mas fora da lei

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.
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Nº 152  Janeiro 2015

Coordenadora do CREF8/ACAMAPPARORR é nomeada Secretária de Esporte no Acre

Desde o início do ano a Secretaria de Estado de Esporte do Acre está sob novo comando. A
Profissional de Educação Física e Coordenadora da Seccional Acre do CREF8/ACAMAPPA
RORR, Shirley Santos [CREF 000423G/AC], assumiu a pasta no dia 02/01 para a
gestão 2015  2018.

"A criação da Secretaria é um ganho para os desportistas do Acre, porque é um sonho que
não tínhamos conseguido realizar e será colocado em prática em 2015. Vamos trabalhar
para fomentar o esporte em todos os municípios do estado", afirmou Shirley em entrevista
ao Globo Esporte.

CREF3/SC inicia o ano com fiscalização intensiva

O CREF3/SC iniciou 2015 com ações de fiscalização nas praias da grande Florianópolis, além do oeste do Estado. Entre os
dias 05 e 09 de janeiro, foram fiscalizados 42 Profissionais e 25 pessoas jurídicas nas cidades de Palhoça, Florianópolis e
Chapecó.

Em Florianópolis os pontos que oferecem aulas de Surf, Body Board e Stand Up
Paddle foram o foco da fiscalização, que também foi acompanhada pelos fiscais da
Secretaria de Serviços Públicos de Florianópolis. Durante a vistoria foram identificados
alguns pontos sem a presença do Profissional habilitado e outros dois sem o devido
alvará expedido pela prefeitura. Os irregulares com o Conselho deverão promover as
adequações necessárias.

A ação nas praias durante o verão tem por objetivo fiscalizar a atuação irregular
nestas modalidades, muito procuradas durante a estação. Os agentes de fiscalização e
orientação verificam irregularidades e orientam sobre a regularização, zelando pela
qualidade dos serviços prestados, além de contribuir para a segurança da população
durante a prática.

Fonte:CREF3/SC

IV Circuito da Saúde leva serviços gratuitos ao litoral gaúcho

No último final de semana, as praias de Tramandaí e Atlântida Sul receberam a quarta edição do Circuito da Saúde. A
atividade, promovida pelo Fórum dos Conselhos Profissionais do Rio Grande do Sul (FórumRS) com o apoio do SESCRS,
teve como objetivo promover e incentivar a saúde da comunidade, oferecendo diversos serviços à população, como
orientação nutricional, teste de glicemia, medição de pressão arterial, auriculoterapia, quiropraxia e avaliações
antropométricas.

No espaço destinado ao atendimento da comunidade, o CREF2/RS realizou cerca de 50 medições de IMC e orientou a
população sobre os benefícios do exercício físico. "As pessoas estão nos procurando bastante. Elas querem saber quem é o
Profissional de Educação Física", destacou Fernanda Rodrigues [CREF 009604G/RS], coordenadora do Departamento de24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=1234 2/4

Fiscalização e Orientação. "É muito importante mostrar para elas que existe um Conselho que fiscaliza e defende a
sociedade", completou.

Participaram da ação junto ao CREF2/RS os Conselhos de Nutrição, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, Odontologia e Medicina Veterinária.

Fonte: CREF2/RS

Obra aborda os desafios e perspectivas dos grandes eventos

O CONFEF agradece o recebimento de mais uma obra que irá, sem dúvida, enriquecer o acervo de
nossa biblioteca. As análises críticas elaboradas no livro “Os grandes eventos esportivos: Desafios
e perspectivas” contribuem para inspirar novas investigações no Brasil. Em especial, convém
destacar as formas de abordagem e problematização dos principais fenômenos esportivos, que
incluem reflexões pautadas no desenvolvimento urbano e diálogos criativos com autores
relevantes sobre as relações de sociabilidade, conduzindo o leitor a estabelecer conexões entre
processos econômicos, políticos e sociais. A obra de Kimberly Schimmel é fruto da parceria entre a
Casa de Educação Física e a UNICAMP.

Agora é lei: Escolas municipais de Pombal (PB) terão aulas de Educação Física
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A disciplina de Educação Física deverá ser integrada à proposta pedagógica nas escolas municipais de Pombal (PB),
passando a ser componente curricular obrigatório de todas as séries ou ano dos ciclos de educação básica, de acordo com a
Lei 1634/2014, sancionada em novembro de 2014.

Fica reservado ao Profissional com o curso superior completo de Licenciatura em Educação Física, o exercício da docência ou
a orientação dessa disciplina no município. Leia a íntegra do documento aqui.

Fonte: CREF10/PBRN

Prefeitura de Toledo (PR) lança edital para programa inédito

Estão abertas até o dia 23 de janeiro as inscrições para o programa "Atleta na Universidade", desenvolvido pela Secretaria
de Esportes e Lazer (SMEL) de Toledo (PR). A iniciativa inédita irá ofertar 30 bolsas de estudo a atletas toledanos
regularmente matriculados em cursos de graduação em Educação Física.

O programa é um exemplo para que atletas, após o seu período de maior rendimento esportivo, possam atuar de maneira
ética e completa, habilitandose em Educação Física e ajudando ainda mais os futuros atletas. Saiba mais aqui.

Fonte: CREF9/PR

Na seção "Fique por dentro", da Revista Educação Física 54, pág.19, o email informado para contato está incorreto. O
certo é revistaef@confef.org.br O espaço na publicação é destinado ao esclarecimento de dúvidas acerca do
funcionamento do Sistema CONFEF/CREFs. Participe.

CLIPPING

Pesquisa revela perfil da avaliação física em academias
Multicampeã do sumô une educação à modalidade em escolas de Suzano
Para mais qualidade de vida, atletas da 3ª idade invadem academias

Leia mais de nosso clipping aqui.
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e perspectivas” contribuem para inspirar novas investigações no Brasil. Em especial, convém
destacar as formas de abordagem e problematização dos principais fenômenos esportivos, que
incluem reflexões pautadas no desenvolvimento urbano e diálogos criativos com autores
relevantes sobre as relações de sociabilidade, conduzindo o leitor a estabelecer conexões entre
processos econômicos, políticos e sociais. A obra de Kimberly Schimmel é fruto da parceria entre a
Casa de Educação Física e a UNICAMP.

Agora é lei: Escolas municipais de Pombal (PB) terão aulas de Educação Física
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O Instituto de Altos Estudos de Direito (IAED), com o apoio do CREF6/MG e da Escola Nacional de Justiça Desportiva (ENAJD),
oferece, pelo 2º ano consecutivo, a Pós Graduação "Direito Desportivo e Negócio no Esporte". Sob a coordenação de Paulo
Bracks, advogado especialista em Direito Desportivo, o curso dispõe de acompanhamento personalizado, infraestrutura
moderna e modalidades presencial ou online. Saiba mais aqui.

Novo Código Mundial Antidopagem já está em vigência

No dia 1º de janeiro entrou em vigor o novo Código Mundial Antidopagem 2015, que
estabelece sanções mais rigorosas para quem cometer violação a uma das regras
antidopagem. A punição para o atleta vai de quatro anos de suspensão até o banimento
do esporte.

No site da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) é possível fazer o
download das versões em inglês e espanhol do novo Código. O portal ainda traz
novidades como: “Perguntas & Respostas” com 195 questões sobre antidopagem;
sistema de busca “Consulte a Lista” para saber se o medicamento que o atleta pretende
usar contém alguma substância da Lista de Substâncias e Métodos proibidos; todas as
etapas do que é um Controle de Dopagem; jogos educativos para jovens e adultos;
entre outros.

Fonte: ABCD

CLIPPING

30 minutos de exercício físico por dia já ajudam a ter vida mais saudável
O esporte que atrai multidão
Futebol e educação: uma relação necessária

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.
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Nº 153  Janeiro 2015

Ministério da Saúde autoriza novas bolsas de residência

Profissionais de saúde terão nova oportunidade para se especializar em áreas prioritárias para o Sistema Único de Saúde
(SUS). Em 2015, o Ministério da Saúde autorizou a criação de 586 novas bolsas de residência para várias áreas de atuação.
No total, 5.505 bolsas serão custeadas pelo Ministério da Saúde, sendo 3.461 bolsas para o primeiro ano e 2.044 para o
segundo ano de residência.

Poderão pleitear bolsas os integrantes de 15 categorias profissionais da saúde, entre elas, a Educação Física. As novas
vagas estão presentes nas cinco regiões do país e abrangem 46 programas de residência em 12 áreas prioritárias para o
SUS. Para obter informações sobre as inscrições, os profissionais de saúde devem procurar as instituições que tiveram
projetos selecionados para o financiamento de bolsas. A lista completa das instituições está disponível aqui.

Conselheiro Federal assume direção da Fundação de Desporto e Lazer do MS

O Profissional de Educação Física e Conselheiro Federal Marcelo Ferreira
Miranda [CREF 000002G/MS] é o novo diretorpresidente da Fundação
de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). O também
Profissional de Educação Física, Vagner Almeida [CREF 000387G/MS],
assume o cargo de diretoradjunto. O anúncio foi feito pelo governador
Reinaldo Azambuja na noite da última terçafeira, 20/01.

“Queremos dinamizar o esporte em Mato Grosso do Sul, mas não vamos
incentivar apenas o esporte de rendimento. Pretendemos desenvolver
programas de promoção à atividade física e saúde. Vamos trazer para o
estado mais programas do Governo Federal e procurar firmar parcerias
com universidades, exército e clubes”, afirma Marcelo Miranda.

Fonte: CREF11/MSMT

Governo de Minas determina o retorno da Educação Física ao ensino fundamental

O Governo de Minas Gerais baixou uma resolução que estabelece mudanças para a organização do calendário letivo de
2015. A Resolução 2.741 determina a volta do Profissional de Educação Física a turmas do ensino fundamental – até agora,
essas aulas eram dadas pelo mestre regente, aquele professor que ensina todas as matérias.

“Tenacidade, convicção, coerência, ponderação, persistência, confiança, são alguns dos sentimentos de mineirice que
guiaram o CREF6/MG nesta empreitada em prol da Educação, da Sociedade, da Profissão e do Profissional de Educação
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Física”, comemora o Presidente da entidade, Claudio Boschi [CREF 000003G/MG]. Confira a íntegra da publicação aqui.

Fonte: CREF6/MG

Biblioteca CONFEF recebe obras para acervo

No mês de janeiro a Biblioteca CONFEF recebeu diversos livros sobre os mais variados temas. Apresentamos a seguir duas
das obras que irão, certamente, enriquecer o nosso acervo:

O livro “Risco ergonômico do trabalho repetitivo: utilização da estesiometria da mão e força de preensão manual na
prevenção e reabilitação das síndromes compressivas” traz uma série de subsídios referentes à ergonomia e estratégias
incisivas, em forma de protocolos, para o enfrentamento da LER/DORT no âmbito das grandes empresas de manufatura.

A obra “Bioestatística aplicada ao movimento humano” tem como objetivo apresentar
as ferramentas estatísticas como recursos auxiliares de análise e interpretação dos
resultados de pesquisas executadas por alunos no decorrer do curso.

Esperamos que gostem. Boa leitura!

CREF6/MG firma parceria com curso de Pós Graduação 
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O Instituto de Altos Estudos de Direito (IAED), com o apoio do CREF6/MG e da Escola Nacional de Justiça Desportiva (ENAJD),
oferece, pelo 2º ano consecutivo, a Pós Graduação "Direito Desportivo e Negócio no Esporte". Sob a coordenação de Paulo
Bracks, advogado especialista em Direito Desportivo, o curso dispõe de acompanhamento personalizado, infraestrutura
moderna e modalidades presencial ou online. Saiba mais aqui.

Novo Código Mundial Antidopagem já está em vigência

No dia 1º de janeiro entrou em vigor o novo Código Mundial Antidopagem 2015, que
estabelece sanções mais rigorosas para quem cometer violação a uma das regras
antidopagem. A punição para o atleta vai de quatro anos de suspensão até o banimento
do esporte.

No site da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) é possível fazer o
download das versões em inglês e espanhol do novo Código. O portal ainda traz
novidades como: “Perguntas & Respostas” com 195 questões sobre antidopagem;
sistema de busca “Consulte a Lista” para saber se o medicamento que o atleta pretende
usar contém alguma substância da Lista de Substâncias e Métodos proibidos; todas as
etapas do que é um Controle de Dopagem; jogos educativos para jovens e adultos;
entre outros.

Fonte: ABCD
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Física”, comemora o Presidente da entidade, Claudio Boschi [CREF 000003G/MG]. Confira a íntegra da publicação aqui.

Fonte: CREF6/MG

Biblioteca CONFEF recebe obras para acervo

No mês de janeiro a Biblioteca CONFEF recebeu diversos livros sobre os mais variados temas. Apresentamos a seguir duas
das obras que irão, certamente, enriquecer o nosso acervo:

O livro “Risco ergonômico do trabalho repetitivo: utilização da estesiometria da mão e força de preensão manual na
prevenção e reabilitação das síndromes compressivas” traz uma série de subsídios referentes à ergonomia e estratégias
incisivas, em forma de protocolos, para o enfrentamento da LER/DORT no âmbito das grandes empresas de manufatura.

A obra “Bioestatística aplicada ao movimento humano” tem como objetivo apresentar
as ferramentas estatísticas como recursos auxiliares de análise e interpretação dos
resultados de pesquisas executadas por alunos no decorrer do curso.

Esperamos que gostem. Boa leitura!

CREF6/MG firma parceria com curso de Pós Graduação 
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O Instituto de Altos Estudos de Direito (IAED), com o apoio do CREF6/MG e da Escola Nacional de Justiça Desportiva (ENAJD),
oferece, pelo 2º ano consecutivo, a Pós Graduação "Direito Desportivo e Negócio no Esporte". Sob a coordenação de Paulo
Bracks, advogado especialista em Direito Desportivo, o curso dispõe de acompanhamento personalizado, infraestrutura
moderna e modalidades presencial ou online. Saiba mais aqui.

Novo Código Mundial Antidopagem já está em vigência

No dia 1º de janeiro entrou em vigor o novo Código Mundial Antidopagem 2015, que
estabelece sanções mais rigorosas para quem cometer violação a uma das regras
antidopagem. A punição para o atleta vai de quatro anos de suspensão até o banimento
do esporte.

No site da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) é possível fazer o
download das versões em inglês e espanhol do novo Código. O portal ainda traz
novidades como: “Perguntas & Respostas” com 195 questões sobre antidopagem;
sistema de busca “Consulte a Lista” para saber se o medicamento que o atleta pretende
usar contém alguma substância da Lista de Substâncias e Métodos proibidos; todas as
etapas do que é um Controle de Dopagem; jogos educativos para jovens e adultos;
entre outros.

Fonte: ABCD
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30 minutos de exercício físico por dia já ajudam a ter vida mais saudável
O esporte que atrai multidão
Futebol e educação: uma relação necessária

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
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O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.
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Nº 154  Fevereiro 2015

Presidente do CONFEF apresenta ações ao Ministério do Esporte

No início do mês, o presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber [CREF
000002G/RJ], esteve no gabinete do ministro do Esporte, George
Hilton para apresentar o trabalho do Sistema CONFEF/CREFs e propor
algumas sugestões, já pensando nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em
2016.

Steinhilber disse ter certeza que o Brasil será capaz de organizar
perfeitamente os Jogos Olímpicos, mas que é preciso que o cuidado
com a saúde tornese um legado. “Temos que aproveitar para
incentivar o esporte. Não só pensando no sentido de formar
campeões, atletas de ponta, mas diminuir o sedentarismo. Desta
forma, aumenta a economia com a saúde, pois teremos pessoas mais
saudáveis”, argumentou.

Fonte: Ministério do Esporte

CREF11/MSMT divulga balanço de fiscalização de 2014

No ano de 2014, o CREF11/MSMT fiscalizou 781 profissionais e 525 estabelecimentos
registrados no Conselho. Do total, 14 profissionais foram multados por estarem
trabalhando de forma irregular. Também foram encontrados 86 estabelecimentos sem
registro no CREF11/MSMT.

Durante as fiscalizações, 107 pessoas foram flagradas exercendo ilegalmente a
profissão. Do montante, 65 se regularizaram e das 42 pessoas restantes foi efetuada
denúncia aos órgãos competentes por exercício ilegal da profissão.

Também foram aplicadas 95 multas a estabelecimentos registrados no Conselho, sendo 55 por permitir o exercício ilegal da
profissão. Ainda em 2014, 38 estabelecimentos que funcionavam irregularmente foram interditados por meio de ações
conjuntas do CREF11/MSMT com o PROCON Estadual, Vigilância Sanitária e a Delegacia do Consumidor (Decon).

Fonte: CREF11/MSMT
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Biblioteca CONFEF recebe novos exemplares de livros

A Biblioteca CONFEF recebeu no mês de fevereiro mais duas obras importantes para o seu acervo.

“A história do Basquete em Goiás” tem como objetivo resgatar a história do
basquetebol goiano, marcada por momentos importantes e inesquecíveis,
demonstrados neste livro através de depoimentos de pessoas, dentre elas, exatletas
que contribuíram para o desenvolvimento da modalidade no estado.

O livro "Ai, pisaram no meu pé" traz à tona aspectos que há décadas são
polemizados e discutidos no meio profissional das danças a dois. É indicado para
professores, alunos, bailarinos, diretores e educadores de todas as áreas do
conhecimento que desejam melhorar e evolui no processo de aprendizagem e ensino.

Presidentes do CONFEF e do CREF9/PR são recebidos por deputados em Brasília

Aproveitando a visita ao Distrito Federal, o presidente Jorge Steinhilber, acompanhado do presidente Antonio Eduardo
Branco [CREF 000009G/PR], fez uma série de visitas aos deputados federais que apoiam a Educação Física. Os
presidentes foram recebidos pelos deputados João Arruda, Evandro Rogério Roman [CREF 000958G/PR] e Aliel
Machado.
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Um dos objetivos da visita foi a busca da valorização do Profissional de Educação Física e do trabalho em conjunto para não
permitir que projetos de lei interfiram na não atuação e na desvalorização do Profissional. Ainda durante o encontro foi feito
o convite para que os deputados participem da Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano, o
que foi aceito prontamente pelos deputados.

Fonte: CREF9/PR

Conselhos iniciam o ano com fiscalização

Entre os dias 26 e 30 de janeiro, o CREF3/SC visitou 48 estabelecimentos e abordou 25 Profissionais de Educação Física em
locais que oferecem atividades físicas e/ou esportivas, prefeituras, fundações, escolas e profissionais no sul, norte e oeste
de Santa Catarina.

No início de fevereiro, o CREF8/AMACAPPARORR realizou uma ação de fiscalização em Roraima com o apoio da
Vigilância Sanitária, Secretária de Finanças, Guarda Municipal e Ministério Público. Entre as quatro academias vistoriadas,
duas foram notificadas devido a ausência de registro no Conselho.

Fonte: CREF3/SC e CREF8

CLIPPING

Pessoas com sobrepeso e obesidade precisam ter cuidados na musculação
Osteoporose: corrida pode ajudar a evitar
Unesco incentiva mais educação física nas escolas para evitar doenças e mortes

Leia mais de nosso clipping aqui.
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A Biblioteca CONFEF recebeu no mês de fevereiro mais duas obras importantes para o seu acervo.

“A história do Basquete em Goiás” tem como objetivo resgatar a história do
basquetebol goiano, marcada por momentos importantes e inesquecíveis,
demonstrados neste livro através de depoimentos de pessoas, dentre elas, exatletas
que contribuíram para o desenvolvimento da modalidade no estado.

O livro "Ai, pisaram no meu pé" traz à tona aspectos que há décadas são
polemizados e discutidos no meio profissional das danças a dois. É indicado para
professores, alunos, bailarinos, diretores e educadores de todas as áreas do
conhecimento que desejam melhorar e evolui no processo de aprendizagem e ensino.

Presidentes do CONFEF e do CREF9/PR são recebidos por deputados em Brasília

Aproveitando a visita ao Distrito Federal, o presidente Jorge Steinhilber, acompanhado do presidente Antonio Eduardo
Branco [CREF 000009G/PR], fez uma série de visitas aos deputados federais que apoiam a Educação Física. Os
presidentes foram recebidos pelos deputados João Arruda, Evandro Rogério Roman [CREF 000958G/PR] e Aliel
Machado.
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 155  Fevereiro 2015

Seccional MT do CREF11/MSMT capacita técnicos da Vigilância Sanitária em Juscimeira

O Presidente da Seccional Mato Grosso do CREF11/MSMT, Carlos Alberto Eilert [CREF 000015G/MT], esteve na cidade
de Juscimeira promovendo uma capacitação aos técnicos da equipe de Vigilância Sanitária do município. O treinamento,
solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, versou sobre o Manual de Orientações para Fiscalização Sanitária em
Estabelecimentos Prestadores de Atividade Física e Afins.

Apesar de não ter força de Lei, o manual serve de orientação para que as Vigilâncias Sanitárias proponham junto ao
Executivo Municipal a regulamentação dos estabelecimentos, uma vez que os mesmos trabalham com o objetivo principal na
prevenção e promoção da saúde dos cidadãos.

Ainda na ocasião, três academias da cidade foram fiscalizadas, sendo uma interditada pela Vigilância Sanitária por não ter
inscrição no Sistema CONFEF/CREFs, tampouco Responsável Técnico.

Fonte: CREF11/MSMT

Secretaria de Educação de João Pessoa (PB) exige registro no CREF

Os aprovados no concurso público para professor de Educação Física no município de João Pessoa (PB), de Edital nº
01/2013, que tomaram posse sem apresentar o devido registro no Sistema CONFEF/CREFs estão sendo convocados pela
Secretaria Municipal do estado para que seja realizada a correção e apresentação do registro. A informação é da Assessoria
Jurídica do CREF10/PBRN, que disponibilizou a sentença confirmando a exigência do registro dos aprovados no concurso.
Acesse a sentença na íntegra aqui.

Fonte: CREF10/PBRN

CREF2/RS realiza 4º Fórum de Mobilização Gaúcha pela Educação Física Escolar
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O 4º Fórum de Mobilização Gaúcha pela Educação Física Escolar será realizado no dia 27 de março, em Capão Canoa (RS).
O evento, que integra a programação do 41º Encontro Nacional dos Profissionais de Educação Física (ENAPEF), é promovido
pela Câmara Temática de Educação Física Escolar do CREF2/RS e tem entrada gratuita.

Com palestra de Lúcio Rogério dos Santos [CREF 000001G/DF], o Fórum abordará questões como o atendimento da
Educação Física Escolar nas séries inicias e o PLC 116/2013, projeto que lei que torna obrigatória a presença do Profissional
de Educação Física na Educação Básica. Além disto, o evento servirá também para lançar o livro "Recomendações para a
Educação Física Escolar". O CREF2/RS vai ser o primeiro Conselho Regional a promover a obra organizada pelo Sistema
CONFEF/CREFs, que será distribuída aos presentes.

Fonte: CREF2/RS

Tribunal de Justiça condena faculdade por emitir diploma sem autorização do MEC

O 2º Juizado Especial Cível de Santa Maria, no Distrito Federal, condenou duas instituições de ensino superior a indenizar por
danos morais uma aluna que não conseguiu tirar o título de bacharel em Educação Física porque a faculdade não tinha
autorização junto ao Ministério da Educação para ofertar o curso. As instituições recorreram, mas a sentença foi mantida.

De acordo com o processo, a estudante já possuía título de licenciatura no curso de Educação Física e queria tirar o título de
bacharelado. Ao solicitar sua inscrição junto ao CREF7/DF, teve seu pedido negado, sob o argumento de que a instituição de
ensino não teria autorização para ofertar bacharelado.

O MEC explicou que "os cursos de Bacharelado/Licenciatura Plena puderam ser ofertados conjuntamente, de forma regular,
até 15/10/2005. A partir dessa data, os cursos de licenciatura e bacharelado passaram a representar graduações
diferentes”.
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Apesar de não ter força de Lei, o manual serve de orientação para que as Vigilâncias Sanitárias proponham junto ao
Executivo Municipal a regulamentação dos estabelecimentos, uma vez que os mesmos trabalham com o objetivo principal na
prevenção e promoção da saúde dos cidadãos.

Ainda na ocasião, três academias da cidade foram fiscalizadas, sendo uma interditada pela Vigilância Sanitária por não ter
inscrição no Sistema CONFEF/CREFs, tampouco Responsável Técnico.

Fonte: CREF11/MSMT

Secretaria de Educação de João Pessoa (PB) exige registro no CREF

Os aprovados no concurso público para professor de Educação Física no município de João Pessoa (PB), de Edital nº
01/2013, que tomaram posse sem apresentar o devido registro no Sistema CONFEF/CREFs estão sendo convocados pela
Secretaria Municipal do estado para que seja realizada a correção e apresentação do registro. A informação é da Assessoria
Jurídica do CREF10/PBRN, que disponibilizou a sentença confirmando a exigência do registro dos aprovados no concurso.
Acesse a sentença na íntegra aqui.

Fonte: CREF10/PBRN

CREF2/RS realiza 4º Fórum de Mobilização Gaúcha pela Educação Física Escolar
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O 4º Fórum de Mobilização Gaúcha pela Educação Física Escolar será realizado no dia 27 de março, em Capão Canoa (RS).
O evento, que integra a programação do 41º Encontro Nacional dos Profissionais de Educação Física (ENAPEF), é promovido
pela Câmara Temática de Educação Física Escolar do CREF2/RS e tem entrada gratuita.

Com palestra de Lúcio Rogério dos Santos [CREF 000001G/DF], o Fórum abordará questões como o atendimento da
Educação Física Escolar nas séries inicias e o PLC 116/2013, projeto que lei que torna obrigatória a presença do Profissional
de Educação Física na Educação Básica. Além disto, o evento servirá também para lançar o livro "Recomendações para a
Educação Física Escolar". O CREF2/RS vai ser o primeiro Conselho Regional a promover a obra organizada pelo Sistema
CONFEF/CREFs, que será distribuída aos presentes.

Fonte: CREF2/RS

Tribunal de Justiça condena faculdade por emitir diploma sem autorização do MEC

O 2º Juizado Especial Cível de Santa Maria, no Distrito Federal, condenou duas instituições de ensino superior a indenizar por
danos morais uma aluna que não conseguiu tirar o título de bacharel em Educação Física porque a faculdade não tinha
autorização junto ao Ministério da Educação para ofertar o curso. As instituições recorreram, mas a sentença foi mantida.

De acordo com o processo, a estudante já possuía título de licenciatura no curso de Educação Física e queria tirar o título de
bacharelado. Ao solicitar sua inscrição junto ao CREF7/DF, teve seu pedido negado, sob o argumento de que a instituição de
ensino não teria autorização para ofertar bacharelado.

O MEC explicou que "os cursos de Bacharelado/Licenciatura Plena puderam ser ofertados conjuntamente, de forma regular,
até 15/10/2005. A partir dessa data, os cursos de licenciatura e bacharelado passaram a representar graduações
diferentes”.24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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A juíza responsável pela sentença considerou que a estudante foi induzida ao
erro. "[Ela] Adquiriu o curso oferecido pelas rés com a expectativa de que, com
a obtenção do grau de bacharel em Educação Física, poderia atuar em
ambiente nãoescolar, mediante sua inscrição no CREF", afirmou.

Fonte: G1

CBFS exige registro profissional em campeonatos
nacionais

De acordo com a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), apenas os Profissionais com registro atualizado no Sistema
CONFEF/CREFs poderão atuar como treinadores, preparadores físicos ou técnicos nos campeonatos nacionais de futsal.

A exigência do registro também é extensiva aos médicos e fisioterapeutas das equipes de futsal, que também precisarão
apresentar, respectivamente, as fotocópias do CRM e do CREFITO, para efetuarem as inscrições nos campeonatos.

Fonte: CREF13/BASE

Biblioteca CONFEF recebe obra argentina

O livro “Em torno a la Educación Física”, publicação da Universidad Nacional de La Matanza, da
Argentina, é dirigida a todos aqueles que transitam e atuam no meio da Educação Física. A disciplina é
refletida e aprofundada através da divisão de temas que se relacionam pontualmente com os aspectos
esportivos e didáticos.

Seccional Pará do CREF8 realiza fiscalização conjunta em Parauapebas (PB)

Em uma fiscalização conjunta com o Ministério Público e a Secretaria de Fazenda, a Seccional Pará do CRE8/AMACAPPA
RORR interditou um estabelecimento localizada no bairro de Jardim América, em Parauapebas (PA). Até a data da
fiscalização, o proprietário ainda não havia legalizado sua academia.

O Coordenador da Seccional do CREF8, Cristiano Gomes [CREF 001982G/PA] informou que a academia já tinha sido
alertada e embora tenha recebido um longo prazo para regularizarse, não o fez. De acordo com ele, a ação teve como
meta fiscalizar e interditar as academias irregulares de Parauapebas visando oferecer um serviço de qualidade à população.

Fonte: CRE8/AMACAPPARORR

CLIPPING

Em Petrolina, academia direciona treinos para crianças e adolescentes
Em Curitiba, Pelé defende que treinadores tenham formação
Pessoas com sobrepeso e obesidade precisam ter cuidados na musculação

Leia mais de nosso clipping aqui.



Conselho Federal de Educação Física Boletim Eletrônico

353

24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=1270 1/4

Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 156  Março 2015

Em Alagoas, CREF12/PEAL visita secretarias de saúde e educação

No início da semana passada, a equipe de Fiscalização do CREF12/PEAL esteve na
Secretaria de Saúde de Lagoa da Canoa, em Alagoas, para passar informações a
respeito da participação dos Profissionais de Educação Física no Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF), intervenção profissional que é restrita à formação de
bacharel.

A secretaria informou aos fiscais que o primeiro colocado em um concurso público,
realizado no município, não assumiu o cargo por não apresentar registro no
CREF12/PEAL. Por lei, o registro no Sistema CONFEF/CREFs é obrigatório para o
exercício profissional de Educação Física.

A equipe ainda visitou o município de Craíbas, onde esteve na Secretaria Municipal
de Saúde também para passar informações sobre a atuação dos profissionais no
NASF, e na Secretaria Municipal de Educação para falar sobre Educação Física Escolar. As visitas ocorreram simultaneamente
à Ação Itinerante, promovida até o dia 12/03, na cidade de Arapiraca.

Fonte: CREF12/PEAL

Falso professor é encaminhado à Delegacia no Espírito Santo

Um homem foi encaminhando à Delegacia do município de Serra, no Espírito Santo, por exercício ilegal da profissão. O falso
professor, que não tinha formação superior em Educação Física, foi flagrado à frente da sala de musculação numa academia
do bairro Jardim Tropical.

O flagrante foi possível graças às denúncias anônimas feitas à Seccional do CREF1/RJES no estado capixaba. Ao chegar no
local, os fiscais abordaram o falso professor  que usava uniforme da academia com a designação ‘Instrutor’ estampada nas
costas, e comprovaram que o mesmo não tinha habilitação na área. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, 3ª
Regional da Serra, onde assinou Termo Circunstanciado comprometendose a comparecer em juízo quando for chamado.

O estabelecimento também foi autuado por permitir o exercício ilegal, e pela ausência do registro de Pessoa Jurídica junto
ao CREF1/RJES, e de Responsável Técnico. A academia também não apresentou nenhum documento de legalização como
CNPJ, alvará de funcionamento e contrato social, por exemplo.

Fonte: CREF1/RJES

CREF2/RS firma termo de cooperação com Confederação Nacional de Kickboxing

O CREF2/RS e Confederação Nacional de Kickboxing e Full Contact do Brasil (CNKFB) firmaram, na última semana, um termo
de cooperação. A parceria tem a finalidade de fortalecer as artes marciais no estado, divulgando dos projetos da
Confederação e exigindo que todos que atuam na condição de Profissional Educação Física possuam registro junto ao
CREF2/RS.

"O kickboxing é arte marcial de alto nível e o convênio será de suma importância para o seu crescimento no Rio Grande do
Sul", avaliou Leandro da Costa [CREF 004025P/RS], presidente da CNKFB. Para ele, a parceria respaldará o trabalho
das academias e dos profissionais de kickboxing que são devidamente filiados à Confederação e registrados no Conselho.
"No futuro, queremos realizar ações conjuntas de fiscalização também, para garantir que professores sem preparo técnico e
academias irregulares não ofereçam treinamento da modalidade", completou.
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CREF13/BA-SE interdita cinco academias no interior baiano

Cinco academias foram interditadas durante uma ação de fiscalização em Santo Antônio de Jesus (BA) nos dias 25 e 27 de
fevereiro. A Operação SAJ, liderada pelo CREF13/BA-SE em parceria com a Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Polícia Civil,
ainda flagrou duas pessoas no exercício ilegal da profissão.
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“Uma Operação desse nível além de enquadrar os ilegais, também serve como alerta para a população sobre a necessidade
de exigir Profissionais de Educação Física capacitados para exercer as tarefas de orientação, supervisão e prescrição dos
exercícios físicos. Como Conselho, temos o dever de proteger a sociedade e garantir uma melhor prestação nos serviços
inerentes às atividades físicas e esportivas”, afirmou Jorge Medeiros [CREF 004115G/BA], Supervisor do Departamento
de Orientação e Fiscalização.

Fonte: CREF13/BASE

Biblioteca CONFEF recebe obra sobre qualidade de vida

No mês de março a Biblioteca CONFEF recebeu mais uma importante obra para o nosso acervo. A coleção
“Temas avançados em qualidade de vida”, da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), visa
trazer contribuições de pesquisadores renomados e profissionais experientes, com especial ênfase na
questão da qualidade de vida, no trabalho e no bemestar (“wellness”) subjetivo. 

Falso treinador de basquete é detido em flagrante

Um falso treinador de basquete foi flagrado durante o exercício ilegal da profissão em torneio realizado no centro de Porto
Velho (RO). O indivíduo, sem carteira profissional ou qualquer documento que comprovasse a graduação, estava
responsável por uma equipe durante a competição.

Quando questionado pela Polícia Militar, o falso treinador informou que não era registrado no CREF8/AMACAPPARORR,
mas que tinha formação e carteira da Adidas Brasil (não sendo apresentado nenhum dos documento). Diante dos fatos, foi
dada voz de prisão pela fiscal do Conselho que solicitou apoio policial na condução do agente até a Central de Policia para as
medidas cabíveis.

Fonte: Rondonotícias

CNS divulga regimento da 15ª Conferência Nacional de Saúde

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) publicou na última quarta, 11/03, o regimento da 15ª Conferência Nacional de Saúde
que tem como tema a "Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas: Direito do Povo Brasileiro". Os debates
sobre o tema e os eixos temáticos da Conferência serão conduzidos nas etapas municipal (de nove de abril a 15 de julho) e
estadual (de 16 de julho a 30 de setembro).

É através das Conferências que a sociedade se articula para garantir os interesses e as necessidades da população na área
da Saúde e assegurar as diversas formas de pensar o SUS, assim como para ampliar, junto à sociedade, a disseminação de
informações sobre o Sistema, para fortalecêlo.

Fonte: Conselho Nacional de Saúde24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos
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Hospitais universitários abrem vagas para Profissionais de Educação Física

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) abriu concurso público para o provimento de 2.366 vagas em
cargos de níveis médio e superior. No total, foram divulgados nove editais e, entre eles, há a oferta de vagas para
Profissionais de Educação Física.

Os cargos disponíveis são para o Hospital Escola da Universidade Federal de São Carlos (SP), Hospital Escola da
Universidade Federal de Pelotas (RS) e Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG).

Para saber mais, acesse o portal do Instituto AOCP.

CLIPPING

Como inserir a atividade física na infância?
Mercado fitness é apontado como tendência de negócio para 2015
CrossFit e o risco de lesão: o que é verdade e o que não é nesse tipo de treinamento?

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 157  Março 2015

Intervenção do Profissional de Educação Física é tema de encontro

Entre os dias 22 e 25 de abril será realizado o V Congresso Brasileiro de Fibrose Cística em Gramado (RS). O 1º Encontro de
Educação Física: a intervenção do profissional nas doenças crônicas, que tem o apoio do CONFEF, acontece em paralelo
dentro da programação do Congresso. Para saber mais sobre inscrições, cursos, entre outros, acesse o portal do evento. 

Representantes da Secretaria de Educação de Olinda (PE) e do Conselho Municipal de
Educação visitam o CREF12/PEAL

A presidente do Conselho Municipal de Educação de Olinda, Patrícia Coruzo e a diretora de Políticas e Programas
Educacionais, Josiane Sander, estiveram no CREF12/PEAL discutindo com a presidência o papel e a inserção do Profissional
de Educação Física na educação.

A presidente do Conselho, Nadja Harrop [CREF 000288G/PE], falou sobre as dificuldades que a profissão de Educação
Física ainda enfrenta, por ser a mais jovem a ter conquistado a regulamentação. A presidente explicou também as
diferenças entre os campos de atuação da Licenciatura e do Bacharelado e falou sobre a obrigatoriedade do registro para
atuar na escola e em programas sociais.

“A área da educação tem que entender a grande importância do Profissional de Educação Física como agente na formação
de crianças e jovens, através das atividades físicas e desporto, principalmente no desenvolvimento motor e cognitivo, para
aqueles que têm acesso a essa disciplina logo no início da vida escolar, repercutindo no desenvolvimento lógico, como
comprovam diversos trabalhos científicos, além de promover valores de inclusão social, morais e éticos", enfatiza Nadja.

As representantes da Secretaria de Educação de Olinda convidaram o Conselho a participar de um encontro com os
servidores da educação, no município, no qual o Assessor Técnico de Fiscalização, André Souza [CREF 002443G/PE],
passou informações a respeito da regulamentação da Profissão, das diferenças entre Licenciatura e Bacharelado e sobre a
intervenção do Profissional de Educação Física nos projetos sociais. Ao final das explanações, os presentes puderam
aproveitar uma sessão de ginástica laboral.

Fonte: CREF12/PEAL

Conselho solicita ao MPE o fechamento de 10 academias em Manaus (AM)

Na segundafeira, 30/03, o CREF8/AMACAPPARORR solicitou ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPEAM), o
fechamento de 10 academias irregulares em Manaus. A ausência de exigências legais nesses estabelecimentos foi
constatada pelo CREF8 após inúmeras fiscalizações realizadas na capital. Das irregularidades mais comuns, destaque para a
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CREF13/BA-SE interdita cinco academias no interior baiano

Cinco academias foram interditadas durante uma ação de fiscalização em Santo Antônio de Jesus (BA) nos dias 25 e 27 de
fevereiro. A Operação SAJ, liderada pelo CREF13/BA-SE em parceria com a Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Polícia Civil,
ainda flagrou duas pessoas no exercício ilegal da profissão.
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Educacionais, Josiane Sander, estiveram no CREF12/PEAL discutindo com a presidência o papel e a inserção do Profissional
de Educação Física na educação.

A presidente do Conselho, Nadja Harrop [CREF 000288G/PE], falou sobre as dificuldades que a profissão de Educação
Física ainda enfrenta, por ser a mais jovem a ter conquistado a regulamentação. A presidente explicou também as
diferenças entre os campos de atuação da Licenciatura e do Bacharelado e falou sobre a obrigatoriedade do registro para
atuar na escola e em programas sociais.

“A área da educação tem que entender a grande importância do Profissional de Educação Física como agente na formação
de crianças e jovens, através das atividades físicas e desporto, principalmente no desenvolvimento motor e cognitivo, para
aqueles que têm acesso a essa disciplina logo no início da vida escolar, repercutindo no desenvolvimento lógico, como
comprovam diversos trabalhos científicos, além de promover valores de inclusão social, morais e éticos", enfatiza Nadja.

As representantes da Secretaria de Educação de Olinda convidaram o Conselho a participar de um encontro com os
servidores da educação, no município, no qual o Assessor Técnico de Fiscalização, André Souza [CREF 002443G/PE],
passou informações a respeito da regulamentação da Profissão, das diferenças entre Licenciatura e Bacharelado e sobre a
intervenção do Profissional de Educação Física nos projetos sociais. Ao final das explanações, os presentes puderam
aproveitar uma sessão de ginástica laboral.

Fonte: CREF12/PEAL

Conselho solicita ao MPE o fechamento de 10 academias em Manaus (AM)

Na segundafeira, 30/03, o CREF8/AMACAPPARORR solicitou ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPEAM), o
fechamento de 10 academias irregulares em Manaus. A ausência de exigências legais nesses estabelecimentos foi
constatada pelo CREF8 após inúmeras fiscalizações realizadas na capital. Das irregularidades mais comuns, destaque para a
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“Uma Operação desse nível além de enquadrar os ilegais, também serve como alerta para a população sobre a necessidade
de exigir Profissionais de Educação Física capacitados para exercer as tarefas de orientação, supervisão e prescrição dos
exercícios físicos. Como Conselho, temos o dever de proteger a sociedade e garantir uma melhor prestação nos serviços
inerentes às atividades físicas e esportivas”, afirmou Jorge Medeiros [CREF 004115G/BA], Supervisor do Departamento
de Orientação e Fiscalização.

Fonte: CREF13/BASE

Biblioteca CONFEF recebe obra sobre qualidade de vida

No mês de março a Biblioteca CONFEF recebeu mais uma importante obra para o nosso acervo. A coleção
“Temas avançados em qualidade de vida”, da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), visa
trazer contribuições de pesquisadores renomados e profissionais experientes, com especial ênfase na
questão da qualidade de vida, no trabalho e no bemestar (“wellness”) subjetivo. 

Falso treinador de basquete é detido em flagrante

Um falso treinador de basquete foi flagrado durante o exercício ilegal da profissão em torneio realizado no centro de Porto
Velho (RO). O indivíduo, sem carteira profissional ou qualquer documento que comprovasse a graduação, estava
responsável por uma equipe durante a competição.

Quando questionado pela Polícia Militar, o falso treinador informou que não era registrado no CREF8/AMACAPPARORR,
mas que tinha formação e carteira da Adidas Brasil (não sendo apresentado nenhum dos documento). Diante dos fatos, foi
dada voz de prisão pela fiscal do Conselho que solicitou apoio policial na condução do agente até a Central de Policia para as
medidas cabíveis.

Fonte: Rondonotícias

CNS divulga regimento da 15ª Conferência Nacional de Saúde

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) publicou na última quarta, 11/03, o regimento da 15ª Conferência Nacional de Saúde
que tem como tema a "Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas: Direito do Povo Brasileiro". Os debates
sobre o tema e os eixos temáticos da Conferência serão conduzidos nas etapas municipal (de nove de abril a 15 de julho) e
estadual (de 16 de julho a 30 de setembro).

É através das Conferências que a sociedade se articula para garantir os interesses e as necessidades da população na área
da Saúde e assegurar as diversas formas de pensar o SUS, assim como para ampliar, junto à sociedade, a disseminação de
informações sobre o Sistema, para fortalecêlo.

Fonte: Conselho Nacional de Saúde
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CREF13/BA-SE interdita cinco academias no interior baiano

Cinco academias foram interditadas durante uma ação de fiscalização em Santo Antônio de Jesus (BA) nos dias 25 e 27 de
fevereiro. A Operação SAJ, liderada pelo CREF13/BA-SE em parceria com a Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Polícia Civil,
ainda flagrou duas pessoas no exercício ilegal da profissão.
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Hospitais universitários abrem vagas para Profissionais de Educação Física

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) abriu concurso público para o provimento de 2.366 vagas em
cargos de níveis médio e superior. No total, foram divulgados nove editais e, entre eles, há a oferta de vagas para
Profissionais de Educação Física.

Os cargos disponíveis são para o Hospital Escola da Universidade Federal de São Carlos (SP), Hospital Escola da
Universidade Federal de Pelotas (RS) e Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG).

Para saber mais, acesse o portal do Instituto AOCP.

CLIPPING

Como inserir a atividade física na infância?
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CREFs celebram o Dia Mundial da Saúde com serviços gratuitos à população

Em Pernambuco, o Dia Mundial da Saúde (07/04) foi
celebrado na estação central do metrô, no Recife. A ação do
CREF12/PEAL em parceria com o Conselho Regional de
Nutricionistas (CRN6) ofereceu gratuitamente serviços de
saúde para quem circulou pelo local.

Conselheiros do CREF12/PEAL e estudantes de Educação
Física da Faculdade Boa Viagem aferiram a pressão arterial,
verificaram peso e altura e orientaram as pessoas sobre a
importância da prática regular de atividades físicas.
Nutricionistas e estudantes fizeram um “inquérito” sobre o
consumo alimentar de cada um.

No Shopping Total, em Porto Alegre (RS), a ação promovida pela Câmara da Saúde do Fórum dos Conselhos Profissionais do
Rio Grande do Sul (FórumRS), com o apoio do SESIRS, ofereceu diversos serviços à população ao longo do dia, como
avaliação nutricional e antropométrica, verificação de pressão arterial, disfagia de memória e de voz, entre outros.

"A saúde não pode ser separada por profissões, pois depende da boa alimentação, da atividade física e de outros vários
fatores", explicou o 1º secretário do CREF2/RS, Lauro Aguiar [CREF 002782G/RS]. "Para garantir boa saúde, é preciso a
integração de todas as áreas e políticas públicas que invistam não só no tratamento, mas também na prevenção de
doenças", completou.

Fonte: CREF12/PEAL e CREF2/RS

Profissionais de Educação Física fazem manifestação em São Paulo

O Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo (Sinpefesp), entidade filiada a União Geral dos Trabalhadores
(UGT), promoveu, no dia 1º de abril, uma série de atividades conjuntas na porta de academias da cidade. A manifestação
teve como objetivo fazer com que o sindicato patronal reabrisse a negociação com a classe trabalhadora e atendesse as
reivindicações da categoria.

O Sinpefesp busca reajuste salarial de 9% e do piso da categoria em 18%, além de cesta básica para todos os
trabalhadores (atualmente só recebem o benefício, profissionais que trabalham 220 horas mensais); vale refeição;
insalubridade; e redução da jornada de trabalho.

Fonte: Mundo Sindical

Inscrições para o Prêmio Pemberton encerram no mês de maio

Quem ainda não se inscreveu para a 4ª edição do Prêmio Pemberton, promovido pela CocaCola Brasil, tem até o dia 10/05 
para preencher o formulário de inscrição e enviar sua pesquisa. O objetivo do prêmio, voltado para as áreas de Saúde e 
afins, é estimular e incentivar a investigação científica desenvolvida por profissionais, instituições de pesquisa e 
universidades de todo o Brasil.

O foco das pesquisas deverá estar voltado para os benefícios de uma boa alimentação e prática de exercícios físicos como 
estilo de vida. Os trabalhos enviados deverão estar inscritos em apenas uma das duas categorias existentes: Pesquisa
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Projeto Pedal completa cinco anos de existência e faz sucesso em Salvador

Há cinco anos um sonho tomava forma: O Projeto Pedal, idealizado em 2010 pelo Profissional de Educação Física, Leonardo
Gonçalves [CREF 008697  G/BA], já beneficiou mais de 100 crianças, entre 03 e 17 anos, de forma gratuita. A iniciativa
é voltada para a prática do Bicicross, uma espécie de corrida de bicicletas em pistas de terra, que, segundo Leonardo,
estava carente de novos adeptos.
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“Quando criei o Projeto Pedal, realizei o sonho de poder desenvolver a base do esporte no Estado, que não era uma
modalidade muito procurada. Através dos conhecimentos adquiridos no curso de Educação Física, estou conseguindo manter
o desenvolvimento do esporte de forma significativa”, afirmou o Profissional.

O projeto foi tão bemsucedido que vários destaques foram revelados. Entre eles está Paola Reis, que tem os títulos de
bicampeã brasileira, bicampeã baiana na categoria elite feminina, e campeã sulamericana e latinoamericana. Gabriel Reis,
campeão baiano e da Copa Bahia na categoria elite masculina e também terceiro colocado no ranking nacional da categoria
júnior é outro destaque nacional oriundo do Pedal.

Fonte: CREF13/BASE

Biblioteca CONFEF recebe novas obras

O livro “A linguagem corporal circense” pretende despertar a motivação pela linguagem circense como
opção de atividade física, proporcionando às pessoas não apenas benefícios morfológicos e funcionais por
meio de práticas prazerosas, mas também o desenvolvimento da autonomia e da confiança individuais, o
que, é claro, abre novas oportunidades de socialização. Além disso, pretendese dar instrumentos ao
professor para que explore melhor com seus alunos toda a riqueza das atividades circenses, vistas, nesse
caso, como fonte de saber, capazes ainda de formatar e dar novo significado a conceitos e valores por
meio da imensa gama de possibilidades disponíveis para esse tipo de trabalho pedagógico.

O escritor Otto Wey Netto [CREF 000316G/SP] reuniu em um só lugar o histórico, as regras e os
equipamentos necessários para a prática de 160 modalidades esportivas desenvolvidas em todo o planeta.
O resultado dessa compilação está no livro "Revelando o esporte". O leitor não terá acesso somente aos
esportes tradicionais do país, como futebol, vôlei e basquete. A obra aborda ainda a caça submarina, o
futebol de botão, o cabo de guerra, entre outros.

Operação Halteres interdita academias irregulares em Rondônia

Nos meses de março e abril, a Seccional Rondônia do CREF8/AMRORRACPAPP deu prosseguimento a Operação Halteres,
sendo esta dividida em duas ações: A Ação Viana, que percorreu os estabelecimentos da Regional Centro Oeste, foi
concluída com a interdição de três academias irregulares. Já a Ação Serra percorreu a Regional Noroeste do estado e
interditou um estabelecimento, que já se regularizou junto ao Conselho. Ainda na ocasião, uma pessoa foi flagrada durante
o exercício ilegal da profissão.

Fonte: CREF8/AMRORRACPAPP
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Profissional de Educação Física assume Secretaria em Cajazeiras (PB)

A Secretaria de Juventude, Esporte e Turismo de Cajaizeras (PB) tem, desde a última 
semana, um Profissional de Educação Física na direção. O novo responsável pela 
pasta é o Professor Everaldo Silva dos Santos [CREF 002069G/PB], 
nomeado pelo prefeito Júnior Araújo.

Durante a solenidade de posse no gabinete da Prefeitura, o Presidente do CREF10/
PBRN, Francisco Borges de Araújo [CREF 001001G/RN], prestigiou o 
colega de profissão na nova jornada.

- O esporte é uma importante ferramenta para o desenvolvimento social da juventude, mas deve sempre ser planejado e

desenvolvido sob a orientação de Profissionais de Educação Física. É importante que alguém da área tome posse dessa 

ocupação, pois conhece o assunto a fundo, afirmou.

Também compareceram à posse vereadores, coordenadores, gestores municipais, exsecretários, diretores de escolas, 

presidente de ligas, esportistas, além de membros da imprensa local e outros convidados.

SeccionalMA do CREF5 participa de Reunião dos Conselhos de Saúde

A Seccional Maranhão do CREF5/CEMAPI participou da Reunião dos Conselhos de Saúde, no mês de abril, com o
governador Flávio Dino e o secretário de Saúde, Dr. Marcos Pacheco. O principal intuito do encontro foi apresentar à nova
administração as demandas da área de saúde.

A presidente da Seccional MA, Denise Martins de Araújo [CREF 000080G/MA], propôs a abertura e incentivo de
concursos públicos para o Profissional de Educação Física, além de defender a relevância desses Profissionais em todo o
Estado. Ela foi atentamente ouvida pelo governador, que destacou a legitimidade das causas relacionadas à saúde. Além do
CREF5/CEMAPI, estiveram presentes o Conselho Regional de Odontologia (CRO); o Conselho Regional de Farmácia (CRF);
Conselho Regional de Fonoaudiologia (CRFA); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO); Conselho
Regional de Nutrição (CRN) e o Conselho Regional de Enfermagem (COREN).

Fonte: CREF5/CEMAPI

Presidente do CONFEF debate mudança no critério de ranqueamento olímpico

A quinta edição do seminário Esporte, Atividade Física e Saúde, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, 
deu início a seu ciclo de palestras abordando o tema “Ranqueamento dos Participantes dos Jogos Olímpicos  
Desafios”, sob a responsabilidade do presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ].

Steinhilber propôs que o Brasil, como sede da próxima Olimpíada, mude os critérios de ranqueamento dos países, não mais
considerando o número de medalhas de ouro ou a soma das medalhas recebidas em cada modalidade, mas sim o número
de atletas que foram medalhistas.

"Este seria um critério mais justo e democrático. A contagem, como tem sido feita atualmente, destaca os esportes
individuais em detrimento dos coletivos. É uma tremenda injustiça", afirmou Steinhilber.
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Presidente do CONFEF debate mudança no critério de ranqueamento olímpico

A quinta edição do seminário Esporte, Atividade Física e Saúde, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, 
deu início a seu ciclo de palestras abordando o tema “Ranqueamento dos Participantes dos Jogos Olímpicos  
Desafios”, sob a responsabilidade do presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ].

Steinhilber propôs que o Brasil, como sede da próxima Olimpíada, mude os critérios de ranqueamento dos países, não mais
considerando o número de medalhas de ouro ou a soma das medalhas recebidas em cada modalidade, mas sim o número
de atletas que foram medalhistas.

"Este seria um critério mais justo e democrático. A contagem, como tem sido feita atualmente, destaca os esportes
individuais em detrimento dos coletivos. É uma tremenda injustiça", afirmou Steinhilber.

Para ele, seria justo computar o número de medalhas de todos os jogadores da modalidade. Assim, por exemplo, a 
medalha conquistada por uma equipe de vôlei não deveria ser contada como apenas uma, mas como 12, já que esse foi o 
número de atletas contemplados na premiação.

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

CREF2/RS assina termo de cooperação com Prefeitura de Caxias do Sul

No dia 22/04, representantes da Prefeitura de Caxias do Sul (RS) estiveram na sede do CREF2/RS para reunião com a
presidente Carmen Masson [CREF 001910G/RS]. O objetivo do encontro foi firmar um termo de cooperação, em que a
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Secretaria de Esporte de Lazer do município se compromete em exigir que todos que atuam na condição de Profissional de
Educação Física possuam registro junto ao Conselho.

Estiveram presentes na reunião Jó Arse, secretário de Esporte e Lazer de Caxias do Sul; Gabriel Citton [CREF 008763
G/RS], membro do Conselho Municipal do Desporto de Caxias do Sul; Kalil Sehbe, exsecretário estadual de Esporte e
Lazer; e Fernanda Rodrigues [CREF 009604G/RS], coordenadora do Departamento de Fiscalização e Orientação.

Como salientou Arse, o termo de cooperação, além de aproximar a administração do município e o Conselho, é também um
forma de garantir a qualidade dos serviços prestados pela Secretaria de Esporte de Lazer. "O grande ganho é a qualificação,
em todos os projetos que desenvolvemos", afirmou.

Fonte: CREF2/RS

Câmara de Vereadores de Curitiba cria Frente Parlamentar da atividade física

Foi criada na Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba, a Frente Parlamentar da Atividade Física, no dia 15/04. A
iniciativa partiu da presidência do CREF9/PR e foi bem recebida pelos vereadores, através da articulação do vereador Bruno
Pessuti com os demais parlamentares da casa.

De acordo com o CREF9/PR, a iniciativa irá fortalecer ainda mais a área da Educação Física e atuação dos Profissionais, já
que o Conselho passará a contar com um espaço na Casa de Leis para debater os rumos das políticas públicas de Curitiba
na promoção da atividade física voltadas para a saúde, esporte, lazer e educação.

Fonte: CREF9/PR

Biblioteca CONFEF recebe nova doação

Recebemos no mês de abril, mais uma obra que irá, sem dúvida, enriquecer o acervo da Biblioteca
CONFEF. O livro "Skate é arte, a brincadeira faz parte", de autoria do presidente da Federação Amazonense
de Skate Street e Vertical (FASV), Raimundo Ney [CREF 003498G/AM], além de contextualizar a
chegada do esporte no Amazonas e abordar algumas curiosidades sobre seu surgimento no Brasil e no
mundo, auxilia também os Profissionais de Educação Física e treinadores sobre métodos, técnicas e
fundamentos do skate. Para adquirir a obra, entre em contato com o autor por email.

CLIPPING

Exercício de alta intensidade faz bem a pacientes com problemas cardíacos, diz estudo
Exercício físico deve começar na infância
Experiência de Sorriso no combate à obesidade é publicada em relatório do Ministério da Saúde

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 160  Maio 2015

Encontro de Gestores de Academias do Paraná reúne mais de 130 empresários

Promovido pelo CREF9/PR em parceria com o Núcleo Setorial de Academias e Escolas de Natação (NUSA) e com o Sindicato
das Academias e Atividades Afins do Noroeste do Paraná (SINACAD), o 3º Encontro de Gestores de Academias do Paraná
reuniu mais de 130 empresários de todo o estado. O evento aconteceu no último dia 25, na sede da Associação Empresarial
e Comercial na cidade de Maringá.

Presente no evento, o Secretário de Estado do Esporte do Mato Grosso do Sul e Conselheiro Federal, Marcelo Miranda
[CREF 000002G/MS] palestrou sobre o tema Avaliação Física. “É fundamental essa iniciativa do CREF9/PR, no sentido de
oportunizar aos proprietários de academias, essas discussões de qualificar tanto a prestação de serviço como a gestão, pois
é fundamental para o Profissional de Educação Física, tanto na defesa de condições de trabalho para que traga qualidade de
vida para população com segurança, como na gestão profissional para que o negócio seja um sucesso, assim gerando mais
empregos e valorizando a nossa classe”, afirmou.

Fonte:CREF9/PR

Profissional de Educação Física assume Fundação Municipal do Esporte de Florianópolis

Desde o mês de março a Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis (SC) conta com um Profissional de Educação Física
na direção. Dilnei Preve Bittencourt [CREF 007482G/SC] assumiu a Superintendência da Fundação com a missão de
promover a reestruturação interna da instituição, além de trabalhar com o esporte da capital catarinense. “O desafio é fazer
a reestruturação organizacional da FME, desde a revitalização da frota de carros, que está defasada, até o aprimoramento
da legislação do Esporte da capital”, afirma Dilnei.

A meta do superintendente é criar uma equipe capacitada, baseada na contratação de novos profissionais via Concurso
Público, além da valorização do quadro atual. No ano passado, a prefeitura criou por meio da Lei Complementar nº. 503, de
18 de novembro de 2014, pela primeira vez um Quadro próprio para a Fundação, com 54 vagas para diversas profissões,
com destaque para as 30 vagas para Profissionais de Educação Física. “Hoje o horizonte é o resgate da autoestima de quem
trabalha na Fundação Municipal de Esportes, em busca da qualidade de vida para a população”, finalizou.

Fonte: CREF3/SC
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CREF2/RS realiza parceria com o Procon para fiscalizações conjuntas

O CREF2/RS e o PROCONRS firmaram um termo de cooperação para a realização de ações de fiscalização em conjunto. O
documento, elaborado pelo Departamento de Orientação e Fiscalização (DEFOR), foi assinado por Luciane Disconzi,
coordenadora jurídica do ProconRS e por Carmen Masson [CREF 001910G/RS], presidente do Conselho.

"Nós estamos trabalhando, com a diretoria do Procon, em um protocolo para ser implementado ainda neste ano", afirmou
Fernanda Rodrigues [CREF 009604G/RS], coordenadora do DEFOR, durante a cerimônia. "Neste documento, definimos
as fiscalizações que faremos em conjunto, com um órgão se comprometendo com o outro. O nosso intuito é unir forças para
podermos apurar irregularidades e tomar as medidas cabíveis em cada caso", explicou.

Além disto, a coordenadora do DEFOR adiantou que, nestas visitas de fiscalização, o Procon deve acompanhar o CREF2/RS
em academias e em estabelecimentos que oferecem atividade física, para verificar se o Código de Defesa do Consumidor é
cumprido. "Se não tem Profissional de Educação Física no local, o serviço não está sendo prestado. A pessoa vai à academia
e contrata um serviço que não é entregue", analisa. Nas próximas semanas, Conselho e PROCONRS voltam a se reunir
para acertar o calendário de fiscalização para o restante deste ano.

Fonte: CREF2/RS

Operação conjunta interdita duas academias em Macapá (AP)

Duas academias de ginástica localizadas na Zona Sul e Central de Macapá foram interditadas durante a operação “Academia
Legal”. Segundo o Procon, os estabelecimentos funcionavam sem alvará e apresentaram irregularidades na estrutura.
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Outras duas academias foram notificadas e têm o prazo de dez dias para se 
regularizarem.

A inspeção foi feita com orientação do Ministério Público Estadual, juntamente com a 
Vigilância Sanitária Municipal e a Seccional AP do CREF8/AMACAPPARORR. O 
objetivo foi verificar as condições de higiene do ambiente, aparelhos e equipamentos, os 
valores cobrados na mensalidade e se os empreendimentos possuem documentação 
para o funcionamento.

Fonte: G1

Biblioteca CONFEF: O ensino de lutas na Educação Física escolar

No mês de maio a Biblioteca CONFEF recebeu mais uma importante obra para o seu acervo. O estudo
exposto na obra “Metodologia do ensino das lutas na Educação Física escolar” se caracteriza como uma
ferramenta fundamentada na teoria e na prática para aplicação das lutas na Educação Física escolar e em
outros ambientes pedagógicos de atuação do professor e do Profissional de Educação Física. O estudo
não se esgota neste escopo, mas, é um passo inicial para a promoção das lutas rompendo o preconceito
de que as lutas são promotoras da agressividade e da violência. Saiba onde encontrálo aqui.

CREF13/BASE realiza fiscalização no interior da Bahia

Entre os dias 27 e 30 de abril, o CREF13/BASE esteve presente nas cidades de Jequié e Vitória da Conquista. A ação, em
parceria com a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária, vistoriou, ao todo, 55 estabelecimentos do interior baiano.

Em Vitória da Conquista, duas academias foram fechadas, 11 foram multadas e outras 32 receberam notificações por
infração. Além disso, 12 pessoas foram flagradas exercendo ilegalmente a profissão. Já em Jequié, oito estabelecimentos
foram notificados, um recebeu multa e cinco pessoas foram identificadas exercendo ilegalmente a profissão.

Para o Supervisor do Departamento de Orientação e Fiscalização do CREF13/BASE, Jorge Medeiros [CREF 004115
G/BA], a operação é necessária para ressaltar a importância do Profissional de Educação Física.

 Podemos constatar que o número de academias aumentou muito na região e as irregularidades também. Portanto, essas
operações conjuntas são fundamentais para defender a profissão e proteger a sociedade , afirmou.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia por infringir o Art. 47 do decreto Lei 3688/41, combinado com a
Lei federal 9696/98, que regulamenta a profissão de Educação Física.

Fonte:CREF13/BASE

CLIPPING

Morte de executivo levanta debate sobre esteiras nos EUA
Olimpíadas motivam projetos, mas educação física ainda patina nas escolas do Rio
Treinamento em família

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 161  Maio 2015

Eleições CREFs: Participe!

No mês de setembro os Profissionais de Educação Física decidem o futuro dos CREFs através do voto – pessoal e secreto.
Para participar da votação é preciso estar registrado, em dia com suas anuidades, obrigações estatutárias e com mais de
um ano ininterrupto de efetivo registro. Para candidatarse a Conselheiro Regional é preciso estar registrado por mais de
dois anos ininterruptos.

O voto pode ser feito presencialmente no dia da eleição ou por correspondência, pois a cédula eleitoral é enviada ao
endereço informado em seu cadastro. Consulte o Regimento Eleitoral nos portais eletrônicos dos CREFs e contribua para a
melhoria constante da sua profissão.

CONSELHO Dia da Eleição

CREF1/RJES 18 de setembro

CREF2/RS 18 de setembro

CREF3/SC 10 de setembro

CREF4/SP 16 de setembro

CREF5/CEMAPI 08 de setembro

CREF6/MG 10 de setembro

CREF7/DF 18 de setembro

CREF8/AMRORRACPAAP 03 de setembro

CREF9/PR 23 de setembro

CREF10/PBRN 01 de setembro

CREF11/MSMT 01 de setembro

CREF12/PEAL 11 de setembro

CREF13/BASE 25 de setembro

CREF14/GOTO 09 de setembro

CREF5/CEMAPI premia pesquisadores e lança 2ª edição do Prêmio Saber Científico

No dia 15/05, foi realizada a 1ª edição do Prêmio Saber Científico, no Adaba Mistral Hotel, em Fortaleza (CE). Os premiados
ganharam netbooks, tablets e livros de Pesquisa e Investigação em Educação Física. O evento contou, também, com a
palestra “Educação Física Escolar baseada em evidências: da pesquisa à prática, do pesquisador ao professor”, ministrada
pelo professor Heraldo Simões [CREF 000590G/CE].

Ainda durante a premiação foi lançada a 2ª edição do Prêmio Saber Científico. Desta vez, além do tema de “Educação Física
Escolar”, também poderão ser inscritos trabalhos sobre: “Pesquisa e Investigação em Educação Física”.
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Histórico Em 2013, o Conselho lançou um desafio a estudantes e Profissionais de 
Educação Física: pesquisar e conhecer o universo da Educação Física Escolar. 
Como resultado foram inscritos trabalhos acadêmicos que pretendem resgatar a 
importância da disciplina nas escolas que, cada vez mais, sofre com a redução na sua 
carga horária e desvalorização.

Fonte: CREF5/CEMAPI

Biblioteca CONFEF recebe novas obras

A Biblioteca CONFEF recebeu, no mês de maio, mais duas obras importantes para o engrandecimento do
seu acervo. De autoria do Conselheiro Federal Ângelo Vargas [CREF 000007G/RJ], o livro "Direito e
Desporto" possibilita ao leitor transitar entre o eixo legal, o filosófico e o social. A bruma que muitas
vezes ofusca o desporto em suas diversas nuances e a busca da luz sobre o desporto educacional são
tratadas tanto sob o viés da integração individual e social como o do legal. Para adquirir a obra, acesse

aqui.
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Já a obra "No labirinto do Desporto" é, antes de tudo, uma reflexão muito pessoal 
sobre assuntos do homem em geral e do desporto mais em particular. Tratase de um 
trabalho que toma como referência fundamental os conhecimentos normalmente 
produzidos pelas áreas das humanidades e não aqueles que agora parecem 
preponderantes, como são os casos daqueles provindos da ciência pesada (hard 
science). A publicação foi escrita pelo professor da Universidade do Porto, Rui 
Proença Garcia. Para saber mais, entre em contato com a Casa da Educação Física, 
organizadora da obra.

Seccional Amapá do CREF8 realiza fiscalização conjunta em academias

No início do mês de maio, a Seccional Amapá do CREF8/AMRORR
ACPA em parceria com o Procon, a Vigilância Sanitária e a Polícia
Militar realizaram uma ação de fiscalização em 10 estabelecimentos do
estado. A intenção da operação “Academia Legal” foi verificar a
regularidade dos prestadores de atividades físicas e afins.

Dos 10 locais vistoriados, dois tiveram que ser interditados na mesma
hora, pois apresentavam situação precária em níveis extremos. Em
todos os casos foram dadas as orientações para a regularização em
tempo hábil, para que estejam em situação regular na próxima visita.

A iniciativa surgiu através de reuniões marcadas pelo Ministério Público
do Estado do Amapá com os órgãos envolvidos. Confira a entrevista
do coordenador da Seccional, Aldir Dantas [CREF 000349G/AP],
sobre o assunto.

E as ações do CREF8/AMRORRACPA não param por aí. O município de Parintins, no interior do Amazonas, também
recebeu uma ação de orientação e fiscalização. Das oito academias fiscalizadas, três foram interditadas por não ter
Profissionais de Educação Física para acompanhar o treino dos alunos.

Fonte: CREF8/AMRORRACPA

CREF1/RJ  ES promove fiscalizações em mais de 30 estabelecimentos

No mês de maio, a Secccional ES do CREF1/RJES fez uma operação especial em alguns municípios da região do Polo de
Linhares fiscalizando quase 40 estabelecimentos.

Ao todo, foram contabilizados quatro casos de exercício ilegal da profissão. Todos responderão pela ilegalidade junto ao
Ministério Público. Os estabelecimentos também foram multados por permitirem que pessoas sem graduação em Educação
Física atuem na área.

Duas academias mantinham atividades em uma sala desprovida de Profissional de Educação Física e por isso foram
autuadas. Os fiscais autuaram também nove academias por não terem o registro de Pessoa Jurídica no Conselho, como
determina a Lei 6.839/80. Outras dez empresas foram notificadas pela ausência da nomeação de um Responsável Técnico
pelas atividades.
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Fonte:CREF1/RJES

ABQV lança 18ª edição do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida PNQV

Com o objetivo de reconhecer as melhores práticas dos programas com repercussão na saúde, na segurança e no bem
estar dos trabalhadores, assim como na produtividade das organizações, vem aí mais uma edição do Prêmio Nacional de
Qualidade de Vida PNQV.

Podem participar organizações privadas, públicas ou de economia mista, nacionais ou multinacionais, ou sob outras formas
legais de constituição, inclusive unidades autônomas de uma organização maior, subordinandose às condições do
regulamento. As inscrições estão abertas até o dia 24 de junho. Para saber mais acesse aqui.

Fonte:Associação Brasileira de Qualidade de Vida

CLIPPING

Mercado de academias e fitness movimenta mais de US$ 2,5 bi
Cuidado ao escolher personal
Profissionais enumeram os benefícios da atividade física
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Ministério Público. Os estabelecimentos também foram multados por permitirem que pessoas sem graduação em Educação
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proposições legislativas para garantir o direito da população à atividade física, pois entende que a prática de exercícios 
físicos e esportivos, como ferramenta de promoção de saúde e formação cidadã, é parte indissociável dos direitos 
constitucionais e fundamentais dos brasileiros de acesso à saúde e à educação.
Fonte: FPMAFDH

Conselhos de Educação Física e de Fisioterapia firmam parceria inédita

Pela primeira vez no Brasil, os Conselhos de Educação Física e de Fisioterapia se unem para fiscalizar o Exercício Ilegal da
Profissão. Devido à demanda de denúncias envolvendo os Profissionais das duas áreas, os presidentes do CREF13/BASE,
Paulo César Vieira Lima [CREF 000481G/BA], e do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO7),
Dr. Cleber Murilo Pinheiro Sady, assinaram um termo de cooperação técnica, oficializando a fiscalização em conjunto aos
estabelecimentos que trabalham nos dois segmentos.

“Trabalhando junto será mais fácil punir a ilegalidade no exercício profissional. Além de identificado e encaminhado para a
Delegacia, o Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional que for flagrado prescrevendo e orientando atividades ligadas à área
da Educação Física também será imediatamente punido pelo próprio Conselho de Classe, que, em algumas operações, terá
agentes presentes no momento da operação de fiscalização do CREF. E o mesmo acontecerá com o Profissional de Educação
Física que estiver exercendo ilegalmente a profissão de Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional”, afirmou o Presidente do
CREF13/BASE, Paulo César Vieira Lima.

Além da fiscalização conjunta, o Termo de Cooperação também firma a parceria para realização de eventos que visem à
promoção da saúde e regular exercício profissional, a participação em projetos conjuntos e de ações conjuntas de inspeção,
e a recíproca realização de fiscalizações mediantes as solicitações de cada Conselho.

Fonte: CREF13/BASE
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 162  Junho 2015

ConCREF7 reúne mais de mil inscritos em Brasília

Nos dias 28 e 29 de maio foi realizado o 5º Congresso Internacional do CREF7/DF (ConCREF7) em parceria com a
Universidade Católica de Brasília (UCB), Universidade de Brasília e Secretaria de Estado de Esporte. Com o tema “A Saúde
como base na Educação Física: Uma nova perspectiva”, o evento teve o objetivo de destacar aos presentes a importância da
qualificação do Profissional de Educação Física e sua relevância para a sociedade.

“Esse evento é uma forma de valorizar a profissão de Educação Física, proporcionando ao estudante contato com
profissionais renomados da área. Eu estou muito feliz, tivemos nessa edição mais de mil inscritos, um público três vezes
maior que a última edição”, declara a professora da disciplina de dança do curso de Educação Física da UCB e vice
presidente do CREF7/DF, Nilza Maria do Vale [CREF 000003G/DF].

O congresso foi composto por duas etapas, com palestras e uma mostra científica. Estiveram presentes na mesa de
abertura o presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ]; a presidente do CREF7/DF, Cristina Calegaro
[CREF 000030G/DF]; a secretária de Esportes do DF, Leila Barros, entre outros nomes importantes da área.

Fonte: UCB

Frente Parlamentar da Atividade Física volta à ativa

Criada em 2006, a Frente Parlamentar Mista da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano (FPMAFDH) foi reinstalada
no mês de maio, através de eleição da nova Diretoria Executiva. A meta é retomar a possibilidade de nortear ações dos
Parlamentares, que favoreçam a sociedade através da Educação Física e aproveitar a visibilidade que os Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos estão trazendo para o esporte e a atividade física.

A Plenária Geral, coordenada pelo Conselheiro Federal Lúcio Rogério [CREF 000001G/DF] e dirigida pelo Presidente de
Honra, Deputado André Figueiredo, contou com a participação de Parlamentares, membros de entidades da sociedade civil
organizada e representantes do Sistema CONFEF/CREFs. Além do presidente eleito, o Deputado Evandro Roman [CREF
000958G/PR], mais dois membros da Frente são Profissionais de Educação Física: a Deputada Flavia Morais e o Deputado
Luiz Carlos Hauly [CREF 004365G/PR].

A Frente parlamentar é suprapartidária composta de, pelo menos, um terço dos integrantes do Poder Legislativo Federal,
destinada a aprimorar a legislação referente a um tema específico. Tem como objetivo fomentar ações e elaborar
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Conselheira do CREF3/SC assume Conselho Estadual de Esporte

Pela primeira vez o Conselho Estadual de Esporte de Santa Catarina (CED) tem à sua frente uma presidente mulher. Michele
de Souza [CREF 003064G/SC], Conselheira do CREF3/SC, tomou posse do cargo no último dia 09/06.

A nova presidente é graduada em Educação Física, com especialização em Fisiologia do Exercício e Avaliação Morfofuncional
e mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade do Estado de Santa Catarina, além de ser graduada em
Nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e atuar em diversas entidades esportivas.

Michele Souza reiterou a relevância das políticas públicas para a área e destacou a necessidade de estreitar o
relacionamento entre os poderes esportivos e uma maior participação de entidades e associações esportivas. “O nosso
objetivo é trabalhar em prol do desenvolvimento do esporte no estado”, disse.

Fonte: CREF3/SC

Grupo de Trabalho debate o Sistema Nacional do Esporte

No mês de maio ocorreu a primeira reunião do Grupo de Trabalho que irá estruturar o Projeto de Lei de Diretrizes e 
Bases do Sistema Nacional do Esporte. O encontro ocorreu na sede do Ministério do Esporte, em Brasília, e serviu 
para que fossem debatidas questões importantes que aliam esporte e educação.
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O objetivo principal de se criar a Lei de Diretrizes e Bases do Sistema
Nacional do Esporte é dar ao esporte a sua devida importância,
estabelecendo metas para o fortalecimento do esporte no país e
definindo o papel dos setores público, privado, e entidades no incentivo
e fomento às práticas esportivas.

Para a exjogadora de vôlei, Ana Moser [CREF 021815P/SP], a
criação dessa proposta é inovadora e fundamental. “Acredito que este
seja o caminho para estruturar o atendimento ao esporte em todos os
níveis, enxergando a prática esportiva desde o lazer até o
desenvolvimento profissional. Esse sistema era o que faltava para dar
sustentabilidade ao setor”, afirma.

Integram o Grupo de Trabalho o CONFEF, representado pelo Presidente
Jorge Steinhilber, exatletas de renome, representantes do Comitê Olímpico e Paralímpico Brasileiro, Comissão Nacional de
Atletas, Atletas Pelo Brasil, Federação Mineira de Basketball entre outras entidades.

Fonte: Ministério do Esporte

Sertão de Pernambuco recebe fiscalização do CREF12/PEAL

Entre os dias 3 e 5 de maio, o CREF12/PEAL esteve
no sertão de Pernambuco realizando ações nas
cidades de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista,
Orocó e Petrolina.

Foram realizadas 14 fiscalizações e duas academias
estavam funcionando de forma clandestina. Em Santa
Maria da Boa Vista, em fiscalização conjunta com a
Vigilância Sanitária, um estabelecimento teve suas
atividades encerradas por não cumprir a legislação. A
academia funcionava sem Profissional de Educação
Física e apresentava alvará sanitário irregular. Em
Petrolina, uma academia foi notificada e interditada,
também em conjunto com a Vigilância Sanitária, por
funcionar sem Profissional de Educação Física.

Durante a ação, duas pessoas foram notificadas por exercício ilegal da profissão e também foram constatadas outras
irregularidades. Os estabelecimentos foram orientados a buscar a regularização junto ao Conselho.

Fonte: CREF12/PEAL

CLIPPING

Roger Machado é apresentado como técnico do Grêmio
Judô Para Todos, um projeto para derrubar o preconceito no tatame
Mercado de academias e fitness movimenta mais de US$ 2,5

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Nº 163  Junho 2015

COB abre inscrições para a Academia Brasileira de Treinadores

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para o ingresso na Academia Brasileira de Treinadores (ABT) do Comitê
Olímpico do Brasil (COB). A ABT tem o objetivo de complementar, por meio de atividades de cunho educacional de
qualidade, a formação profissional de treinadores, na dimensão do esporte de alto rendimento, e, desse modo, contribuir de
forma relevante para a conquista de resultados positivos no esporte olímpico.

Poderão concorrer a uma das 120 vagas, Profissionais de Educação Física devidamente registrados e que atuem há, pelo
menos, um ano como treinador de alto rendimento em uma das modalidades oferecidas. Sendo elas: Atletismo, Canoagem,
Ciclismo e Remo. Os recémformados também poderão concorrer a 10% do total de vagas, de cada modalidade. Os
interessados têm até o dia 20/07 para efetuar a inscrição.

Fonte: COB

Estágio é tema de encontro promovido pelo CREF6/MG

Nos dias 18 e 19 de junho, o CREF6/MG, por meio da Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional, realizou o
Encontro sobre Estágio para Coordenadores de Cursos de Educação Física. O objetivo do encontro, que reuniu
coordenadores e diretores, foi discutir a aplicação do estágio, legislação e novas propostas.

De acordo com o Presidente do CREF6/MG, Claudio Boschi [CREF 000003G/MG], a realização do evento configura uma
preocupação do Conselho com a formação de qualidade dos futuros Profissionais de Educação Física. “O Estágio é parte
fundamental no processo de formação dos Profissionais. Nesse período, os estudantes vivenciam situações semelhantes as
que eles vão enfrentar no futuro. Por isso, é função do CREF6/MG orientar as Escolas de Educação Física a aplicar
corretamente o Estágio e suas legislações nesse processo”, declara.

O conteúdo das discussões será compilado e aprovado pelo CREF6/MG em Plenária com o objetivo de editar uma Cartilha de
Orientação sobre estágios para Instituições de Ensino Superior, professores, alunos e demais Profissionais interessados. 

Fonte: CREF6/MG

CREF5/CEMAPI inibe exercício ilegal da profissão em Fortaleza

O CREF5/CEMAPI impediu, em 15/06, mais um caso de exercício ilegal da profissão, na Avenida BeiraMar, um dos
principais cartões de visita da capital cearense. Um porteiro foi autuado em flagrante quando ministrava aulas numa
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escolinha de futebol de areia, aplicando exercícios de treinamento funcional. A partir da ação da Comissão de Fiscalização do
Conselho, o porteiro foi levado por policias militares à delegacia, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência
(TCO). O falso profissional foi solto e responderá processo em liberdade. Porém, foi alertado pelo delegado de que se voltar
a ministrar as aulas ficará detido até decisão judicial.

Uma situação semelhante aconteceu no mês passado, quando o CREF5/CEMAPI impediu que um suposto “aulão de
funcional” acontecesse no aterro da Avenida BeiraMar. Os exercícios seriam orientados por um atleta, que não era
habilitado em Educação Física e nem registrado no CREF5/CEMAPI. Atendendo a uma denúncia, os fiscais do Conselho
chegaram ao local no momento em que o grupo se organizava para começar o “aulão” e orientaram que se a referida
atividade fosse iniciada, de forma ilegal, seus condutores seriam encaminhados pelos policiais militares, presentes ao local,
à Delegacia de Polícia Civil.

Desde o mês de maio, o CREF5/CEMAPI conta com a contribuição da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado de Ceará
para as ações de fiscalização. Dessa forma, constatada a irregularidade no exercício ilegal da profissão, os autuados
responderão junto às autoridades policiais.

Fonte: CREF5/CEMAPI
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Profissional de Educação Física assume Conselho de Desporto no RN

Tomou posse, em 12/06, a nova diretoria do Conselho Estadual de Desporto (CED) do Rio Grande do Norte. Os Profissionais
de Educação Física, João Pessoa [CREF 000028G/RN] e Roberto Luiz Menezes Cabral [CREF 000009G/RN]
assumiram a presidência e vicepresidência da entidade, respectivamente. A eleição contou com a presença de
representantes do Poder Executivo Estadual e Entidades Esportivas. Também foram empossados 15 conselheiros e dois
suplentes para um mandato de quatro anos.

Presidente do Sindicato dos Professores de Educação Física (Sindpef), João Pessoa, agradeceu os votos e prometeu uma
gestão democrática, dinâmica e participativa, cujo maior objetivo será desenvolver ações para estimular a criação dos
Conselhos Municipais de Esporte e Lazer. "Vou trabalhar para que os municípios tenham poder assegurado à prática
esportiva e como fui eleito para um Conselho, quero o aconselhamento e apoio de todos, pois só assim teremos um CED
mais forte", afirmou.

Fonte: IPERN

Comissão discute a valorização dos Profissionais de Educação Física

Durante audiência realizada na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, em 11/06, a formação do Profissional em
Educação Física e a relação com o mercado de trabalho foram alvo da discussão. O deputado Evandro Roman [CREF
000958G/PR], autor do requerimento que propôs a reunião, apontou que a Educação Física finalmente vem sendo alvo de
pesquisas que mensuram a influência socioeconômica e fornecem dados para regulação de setores. “Discutir a formação de



Conselho Federal de Educação Física Boletim Eletrônico

381

24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=1333 4/5

mão de obra e atuação desses profissionais complementa o diagnóstico inicial para que venhamos construir juntos o plano
nacional do desporto”, defendeu o deputado.

O presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber [CREF
000002G/RJ], falou sobre a ausência da política
nacional do esporte e aproveitou para parabenizar o
trabalho que está sendo construído pela Subcomissão do
Plano Nacional do Desporto. Jorge acredita que o
Profissional de Educação Física deve ser inserido na área
da saúde a fim de promover vários benefícios à
sociedade, colaborando na minimização de problemas com
obesidade e sedentarismo.

Na reunião que incluiu a Frente Parlamentar em Defesa da
Atividade Física para o Desenvolvimento Humano, a 2ª
secretária do CONFEF, Iguatemy Maria de Lucena
Martins [CREF 000001G/PB], apresentou um
panorama da atual realidade da Educação Física no Brasil.
O número de cursos de graduação na área aumentou em
mais de 100% no período de 20122015, e todos os
estados brasileiros oferecem a graduação. Iguatemy,

porém, manifestou preocupação com a qualidade desses cursos e a crescente oferta de ensino superior de Educação Física à
distância. “O Conselho é contra o ensino à distância para nível de graduação: não se aprendem técnicas de natação em
modo virtual”, disse.

Fonte: Câmara dos Deputados

CREF8 autua e interdita academias no AM

O CREF8/AMACAPPARORR divulgou nesta semana os resultados das ações desenvolvidas no primeiro semestre deste
ano, no Amazonas. De acordo com números do relatório da instituição, foram realizadas 347 autuações na capital e 54 no
interior.

Entre as irregularidades constatadas nas ações de fiscalização promovidas pelo Conselho, a mais recorrente foi a ausência
de Profissionais formados e habilitados atuando nas academias de musculação. Em Manaus, 16 estabelecimentos foram
interditados por não oferecer estrutura mínima necessária para a prática de atividades físicas.

Esse dado reflete uma realidade que se estende por todo Brasil, confirmado recentemente por um diagnóstico realizado pelo
Ministério do Esporte (ME) sobre a prática de exercícios físicos. Segundo a pesquisa, a grande maioria dos adeptos regulares
de esporte (90,3%) e de atividades físicas (71,7%) não recebe nenhuma orientação profissional.

“É preocupante observar como grande parte da população sabe a importância da atividade física para a saúde, mas
desconhece a necessidade da orientação do profissional de educação física. Por isso, já estamos projetando uma campanha
de conscientização e de valorização profissional”, afirmou o Presidente do CREF8/ AMACAPPARORR, Jean Carlo [CREF
000964G/AM].

Além das fiscalizações em academias, escolas, clubes e competições esportivas, o Conselho também autuou profissionais –
23 na capital e cinco no interior – que exerciam ilegalmente a função de Profissional de Educação Física.

Fonte: CREF8/AMACAPPARORR
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Entre os dias 23 e 28 de julho acontece a 1ª edição do Congresso Nacional de Treinadores Esportivos (Conatre). O evento 
reúne grandes nomes do treinamento esportivo do país de forma gratuita e totalmente online. O congresso conta ainda com 
a presença de Médicos do Esporte, Psicólogos, Fisioterapeutas, entre outros. Para saber mais acesse www.conatre.com.br
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Nº 164  Julho 2015

Prêmio Professores do Brasil está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Professores do Brasil, uma iniciativa do Ministério da Educação que, por meio da
Secretaria de Educação Básica juntamente com as organizações parceiras, está na 9ª edição. As inscrições permanecem
abertas até 14/09.

A meta é reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de
professores de escolas públicas que contribuem para a
melhoria dos processos de ensino e aprendizagem
desenvolvidos nas salas de aula. Todos os professores de
escolas públicas da educação básica podem se inscrever
enviando um relato do trabalho desenvolvido com uma
turma de alunos.

Serão premiados cinco professores em cada uma das seis
categorias (Creche, Préescola, Ciclo de alfabetização, 4º
e 5º anos, 6º ao 9º ano e Ensino Médio), totalizando 30
experiências selecionadas, cada uma com R$ 7mil.

Fonte: Ministério da Educação

CREF10/PBRN divulga balanço de fiscalização

O CREF10/PBRN divulgou um balanço de fiscalização fruto de visitas realizadas em 12 cidades do Rio Grande do Norte e em
nove do estado da Paraíba, durante o mês de maio.

No RN foram encontrados três Profissionais em situação irregular e 23 pessoas sem registro. Das Pessoas Jurídicas
fiscalizadas, vinte estavam em situação irregular e 30 sem registro.

Na Paraíba foram encontradas três pessoas em situação irregular e 11 atuando sem registro. Das Pessoas Jurídicas, 15
estavam em situação irregular e 23 sem registro. Aqueles que foram encontrados atuando em situação irregular foram
notificados e receberam prazos para regularizar a situação.

Fonte: CREF10/PBRN

Congresso online reúne grandes nomes do treinamento esportivo
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ABENEFS elege nova diretoria

Foi divulgado, em 01/07, o resultado da eleição para a nova diretoria da Associação Brasileira de Ensino da Educação Física 
para a Saúde (ABENEFS). O Profissional de Educação Física Douglas Roque Andrade [CREF 090429G/SP] assumirá a 
presidência do órgão durante o biênio 20152017.

A ABENEFS tem como missão contribuir para a integralidade do ensino da saúde na formação inicial de bacharéis em 
Educação Física no Brasil, sendo ponto de referência pedagógica e consultiva para docentes, discentes, profissionais e 
gestores em assuntos relacionados à formação para o setor da saúde.

Fonte: ABENEFS

CREF2/RS realiza fiscalização em evento de Zumba

No mês de junho, o CREF2/RS esteve presente em um evento de Zumba organizado pela franquia Zumba Fitness em Caxias
do Sul. O aulão da modalidade foi ministrado para cerca de 500 pessoas por Profissionais registrados fora do Rio Grande do
Sul e por duas pessoas sem a devida habilitação. Ambas foram autuadas por exercício ilegal da profissão. A partir do
relatório de visita, o Departamento de Fiscalização e Orientação (DEFOR) irá tomar as medidas cabíveis para o ocorrido.

De acordo com a coordenadora do DEFOR, Fernanda Rodrigues [CREF 009604G/RS], o Conselho responsabilizará
também os organizadores do evento. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Caxias do Sul, que apoiou o evento,
também será notificada sobre o caso.

Recentemente o CREF7/DF divulgou uma Nota Técnica que esclarece possíveis dúvidas a respeito da modalidade. Confira a
íntegra do documento aqui.

Fonte: CREF2/RS

Biblioteca CONFEF recebe novas obras

A Biblioteca CONFEF recebeu a doação de mais duas importantes obras para a Educação Física Escolar. O
livro "Método de Ensino de Tênis de Mesa para Professores, Colégios e Escolas" é ideal para professores,
treinadores de clubes, alunos e atletas da modalidade. Além da teoria, a obra do professor e
especialista, Nelson Machado [CREF 010882G/SP], inclui 120 aulas práticas e ilustradas divididas em
cinco níveis técnicos. Entre em contato com o autor aqui.

A outra obra recebida foi a "Capoeira na Educação Infantil: Teoria de ensino e atividades práticas". No
livro, o autor Kaled Ferreira Barros [CREF 083175G/SP] apresenta conceitos e definições
importantes para a compreensão da Capoeira, além de orientações didáticas e gerais para o ensino.
Com isso, transforma o material em algo muito maior que "um mero manual". Entre em contato com o
autor aqui.

CLIPPING

No G4 do Brasileiro, só entra formado em Educação Física
Exercício faz diferença em coração operado
Sedentários sofrem mais de ansiedade, segundo estudo
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Nº 165  Julho 2015

Fiscalização interdita academia em Contagem (MG)

O Departamento de Orientação e Fiscalização do CREF6/MG realizou, em 14/07, por outorga do Ministério Público, a
interdição de uma academia em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

A academia, que oferece atividades de musculação, dança e artes marciais, foi fiscalizada ainda pela Vigilância Sanitária e
pelo Ministério Público. Foram observadas diversas irregularidades como a ausência de registro profissional, registro de
pessoa jurídica, além dos Alvarás de Funcionamento da Prefeitura e da Vigilância Sanitária.

Fonte: CREF6/MG

Prêmio Saúde recebe inscrições até setembro

Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Prêmio Saúde, uma
iniciativa da revista Saúde e da Editora Abril que busca valorizar o empenho
de quem pensa, luta e trabalha por um Brasil mais saudável. São
prestigiados projetos que vão de estudos em fase clínica a campanhas de
prevenção, realizados por cientistas e profissionais de todas as áreas da
saúde, entre eles o de Educação Física.

A premiação é divida em oito categorias, sendo elas: Saúde e Prevenção,
Saúde da Criança, Saúde Mental e Emocional, Saúde e Nutrição, Saúde Bucal,
Saúde e Atividade Física, Instituição do ano e Personalidade do Ano.

O profissional que deseja participar da disputa deve estar devidamente registrado no respectivo Conselho Profissional e
atento ao prazo das inscrições, que vão até o dia 04/09. Para mais informações acesse o site da premiação.

CREF8 interdita três academias em Manaus (AM)

Duas academias de Manaus foram interditadas durante uma
fiscalização do CREF8/AMRORRACPAAP em 20/07. Uma das
academias interditadas funcionava há dois anos sem alvará e
presença de Profissional de Educação Física registrado.

“As pessoas não tem consciência de que essa medida é para o bem
delas, afinal estão frequentando um lugar sem estrutura adequada,
sem profissionais para orientálas e estão colocando sua saúde em
risco”, explicou a agente de operações do CREF8/AMRORRACPAAP,
Mirian dos Santos [CREF 003259G/AM].

Fonte: CREF8/AMRORRACPAAP
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CREF3/SC debate o esporte enquanto ferramenta de formação

O “Esporte enquanto ferramenta de formação” foi tema de palestra ministrada pelo Conselheiro Federal Georgios Stylianos
Hatzidakis [CREF 000688G/SP], em evento promovido pelo CREF3/SC durante os Joguinhos Abertos de Santa Catarina,
em Itajaí (SC). O objetivo da apresentação foi orientar, capacitar e aperfeiçoar os Profissionais de Educação Física e
gestores do esporte.

Durante a palestra, Georgios afirmou que o desenvolvimento profissional é fundamental para que o Profissional de Educação
Física e a profissão se potencializem. “Debater, mudar a opinião e discutir gestão são aspectos fundamentais para a
evolução do esporte no país”, indicou.

O presidente do CREF3/SC, Eloir Edílson Simm [CREF 000251G/SC], abriu o encontro destacando a importância de se
promover a qualificação profissional. Já Michele de Souza [CREF 003064G/SC], Conselheira do CREF3/SC e presidente
do Conselho Estadual de Esporte (CED), levantou a gestão como um ponto de discussão para o aprimoramento do esporte
catarinense. Juntos, destacaram a união das forças para fazer com a Educação Física seja o alicerce para o fortalecimento
do esporte em Santa Catarina.

Fonte: CREF3/SC

CREF4/SP lança campanha de valorização profissional

No último mês o CREF4/SP lançou a campanha “Essa é a nossa missão, esse é o nosso time”. O objetivo é
destacar as contribuições do Profissional de Educação Física devidamente registrado à sociedade.A
campanha é composta por três spots, um filme e três anúncios. Confira o vídeo da campanha aqui.

Fonte: CREF4/SP
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Fiscalização interdita academia em Porto Alegre (RS)

Na última semana, uma ação de fiscalização realizada pelo CREF2/RS fechou uma academia em São Leopoldo, cidade da
região metropolitana de Porto Alegre. O estabelecimento, que não possuía a presença de um Profissional de Educação Física
habilitado, também permitia o exercício ilegal da profissão no local

Para voltar a funcionar, a academia deverá, primeiramente, regularizar a sua situação junto ao Conselho. Por se tratar de
uma infração reincidente, o Departamento de Fiscalização e Orientação do CREF2/RS (DEFOR) deu o devido andamento
interno ao caso.

Além de Porto Alegre, mais nove cidades receberam a fiscalização do Conselho na semana passada. Em algumas delas, o
CREF2/RS contou com a parceria do Conselho Regional Nacional de Nutricionistas (CRN2) para realizar fiscalizações
conjuntas, com o intuito de coibir a presença de profissionais fora da sua área de atuação.

Na Serra Gaúcha, o CREF2/RS fiscalizou também um evento de Zumba Fitness. Na ação, cinco pessoas foram autuadas por
exercício ilegal da profissão.

Fonte: CREF2/RS

Errata: Revista Educação Física

Em breve a Revista Educação Física, edição nº 56, chegará a sua residência. Informamos que a mesma traz
na capa um erro ortográfico pelo qual pedimos desculpas. Comprometemonos a tomar maior atenção nas
próximas edições a fim de evitar novos equívocos. Ademais, esperamos que aproveite a leitura e
informamos que a publicação já está disponível em nosso portal.

CLIPPING

Sedentarismo, e não excesso de calorias, seria o principal responsável pela obesidade
Estilo de vida saudável reduz risco de insuficiência cardíaca em idosos
Esportes extraclasse podem formar crianças mais disciplinadas

Leia mais de nosso clipping aqui.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 166  Agosto 2015

Profissional de Educação Física assume cadeira na Assembleia Legislativa de SC

O Profissional de Educação Física Jean Carlo Leutprecht [CREF
000012G/SC] foi empossado, no mês de julho, como deputado
estadual, em substituição ao correligionário Cesar Valduga [CREF
007709G/RS], que se licenciou. Jean atuou como vereador em
Jaraguá do Sul por três mandatos e atualmente ocupava a presidência
da Fundação Municipal de Esportes e Turismo do município.

O deputado pretende direcionar sua atuação em prol da valorização
dos Profissionais de Educação Física, do setor de turismo e dos pleitos
dos municípios do Norte catarinense. “Durante a minha passagem sei
que não conseguirei atender a todas as demandas da região, mas
quero estimular alguns debates sobre esses temas e também deixar
sugestões para o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou.

Fonte: CREF3/SC

CREF2/RS realiza entrega de livros na Secretaria Estadual de Educação

O CREF2/RS realizou, em 04/08, a entrega oficial do livro “Recomendações para a Educação Física Escolar” à Secretaria de
Educação do Estado do Rio Grande do Sul (SEDUC). Os exemplares, editados pelo Sistema CONFEF/CREFs, serão repassados
às 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).

Na ocasião, a Presidente do CREF2/RS, Carmen Masson [CREF 001910
G/RS], a presidente da Câmara Técnica de Educação Física Escolar Miryam
Brauch [CREF 006834G/RS], e a Conselheira Eliana Alves Flores [CREF
002649G/RS], apresentaram as propostas contidas na publicação ao
secretárioadjunto de Educação, Luís Antônio Alcoba de Freitas, à diretora
pedagógica da SEDUC, Leila Maria Schaan, e ao diretoradjunto de Logística e
Suprimento da SEDUC, João Miguel Wenzel.

A obra está disponível para download gratuito no link confef.com/230.

Fonte: CREF2/RS
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Falsos profissionais são detidos por exercício ilegal da profissão

Em Salvador, na Bahia, um Policial Militar foi encaminhado para a 12ª Delegacia Civil, em 06/08, após ser flagrado pela
segunda vez por fiscais do CREF13/BASE. O militar ministrava ilegalmente aulas de treinamento funcional no bairro de
Patamares. Reincidente, ele foi conduzido na viatura da Policia Militar por ter infringindo o artigo 47 do decreto Lei 3688/41,
combinado com a Lei federal 9696/98, que regulamenta a Profissão de Educação Física.

“É sempre muito difícil realizar operações do CREF13/BASE em ambientes abertos, a exemplo das praias. Diante desse fato,
consideramos muito importante essa parceria do Conselho com a Polícia, pois sempre conseguimos alcançar o nosso
objetivo nessas situações. Dessa vez não foi diferente, esse indivíduo foi enquadrado dentro do que está previsto na lei”,
afirmou o Conselheiro Heitor Prates [CREF 000416G/BA].

Na cidade de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, um proprietário de academia foi preso em flagrante também devido ao
exercício ilegal da profissão. No local foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com base no artigo 47 da
lei de contravenção. Ainda durante a fiscalização da Seccional Acre do CREF8/AMACAPPARORR, uma academia
localizada no bairro de Aeroporto Velho foi interditada por uma série de irregularidades. A fiscalização ocorreu entre os dias
13 e 15 de agosto.

Fonte: CREF13/BASE e AC24h

Encontro reúne mais de 180 Gestores de Academias no Paraná

A 4ª edição do Encontro de Gestores de Academias do Paraná ocorreu no dia 01/08. O objetivo do evento, realizado em
Londrina, foi apresentar novas ferramentas aos empresários que buscam o conhecimento das responsabilidades civis, maior
fidelização e satisfação dos seus clientes.

O presidente do CREF9/PR, Antonio Eduardo Branco [CREF 000009G/PR], deu as boas vindas aos participantes e falou
sobre a capacitação. “Este programa do Conselho tem o intuito de dinamizar e difundir por todo o Paraná, o conhecimento
adquirido e a capacitação dos profissionais para que eles tenham melhores resultados e lucros com seus empreendimentos.
Com isso, ocorre não apenas a valorização do Profissional na academia, porque o salário passa a ser um dos pontos dessa
valorização, como também o reconhecimento público da nossa profissão”, concluiu Branco.
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Ainda na primeira quinzena, o CREF9/PR participou da campanha Agosto Azul, que tem como objetivo incentivar os homens
a adotar uma rotina de prevenção de doenças e promoção da saúde. Os funcionários do Ceasa, em Curitiba, e a população
que esteve presente no local receberam instruções de como incluir atividades físicas na rotina.

Fonte: CREF9/PR

Alunos são lesados por Instituições irregulares em Pernambuco

Em Pernambuco, mais de 30 mil alunos de graduação e pósgraduação podem estar sendo lesados por casos de
terceirização da atividade, em que uma empresa sem registro junto ao Ministério da Educação oferece cursos em parceria
com instituições autorizadas.

Segundo o CREF12/PEAL, já foram recebidas 40 solicitações de registro de profissionais que estudaram em instituições não
autorizadas. “O aluno fica iludido porque ninguém impede o funcionamento dessas faculdades”, lamentou a chefe de
fiscalização Rosângela Albuquerque [CREF 000404G/PE].

Fonte: Folha de Pernambuco

CLIPPING

Praticar atividade física com vídeos da internet pode provocar lesões graves
Exigência de atestado médico para prática de atividade física poderá ser flexibilizada
Exercícios físicos reduzem sintomas da asma, conclui estudo

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Boletim Extra  Agosto 2015

Profissionais de Educação Física,
venham comemorar conosco!

Setembro é o mês do Profissional de Educação Física e para celebrar, os Conselhos
Regionais da profissão (CREFs) estão preparando uma programação especial para você.
Nesta Edição Extra do nosso Boletim, trazemos um resumo dos eventos por todo o Brasil.
Confira a programação da sua cidade e venha comemorar o Dia do Profissional de
Educação Física!

CREF1/RJES

O CREF1/RJES irá realizar uma série de eventos, como palestras e cursos de capacitação para os Profissionais de Educação
Física. Também serão disponibilizados, através do site, vídeos feitos pelos Profissionais para comemorar a data. Confira aqui

CREF2/RS

Para celebrar a data, além do tradicional Troféu Destaque – prêmio que homenageia os melhores Profissionais de Educação
Física do ano , o CREF2/RS irá promover o 1º Seminário Sul Brasileiro de Educação Física, além de um Seminário em
parceria com o Conselho Regional de Nutrição (CRN). Para saber mais, acesse o site.

CREF3/SC

Como parte das comemorações, o CREF3/SC irá promover a entrega da Medalha de Mérito da Educação Física. Também
será realizada uma Sessão Especial em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física na Assembleia Legislativa do
Estado. Acesse o portal e saiba mais.

CREF4/SP

Entre a extensa programação do CREF4/SP, palestras, desafios e seminários estão agendados para celebrar a data. Confira
a lista completa de atividades aqui.

CREF5/CEMAPI

Entre a programação do CREF5/CEMAPI, constam: Aulão preparatório para concurso do município de Fortaleza, lançamento
do livro Recomendações para a Educação Física Escolar, Prêmio Científico, prestação de serviços para a comunidade, Fórum
de Educação Física Escolar, entre outros. Saiba mais aqui.
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CREF6/MG

Em solenidade na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o CREF6/MG pretende abordar a importância do Profissional de
Educação Física na região. A ideia é gerar uma discussão sobre o papel desses profissionais nos programas e projetos
esportivos sócioeducacionais. Saiba mais aqui.

CREF7/DF

O CREF7/DF vai homenagear os profissionais que têm contribuído para a profissão através da entrega de medalhas de Honra
ao Mérito. Também será realizada a Corrida do Profissional de Educação Física com disputas de 5 km e 10 km. Confira no
site.

CREF8/ AMACAPPARORR

Várias atividades serão realizadas pelo CREF8/AMACAPPARORR para celebrar a data. Em Rondônia, por exemplo,
haverá o Congresso Estadual de Educação Física Escolar e Esporte. Em Roraima será feito um coquetel com entrega de
certificados de reconhecimento aos Profissionais de Educação Física. Workshops e palestras também farão parte da
programação. Confira aqui.

CREF9/PR

Para animar a data, o CREF9/PR vai realizar o evento Educação Física na Praça, com atividades gratuitas e orientadas para a
comunidade de Pato Branco. As cidades de Campo Mourão, Curitiba e Londrina também terão programação especial. Veja
aqui.

CREF10/PBRN
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O CREF10/PBRN irá promover uma Maratona de Atividades Físicas entre os dias 01 e 05/09. As academias de João Pessoa e
Cabedelo poderão se inscrever para ministrar uma aula de 30 minutos no Busto de Tamandaré, em Tambaú. O Conselho
oferecerá a estrutura necessária como som, palco, tendas, faixas, divulgação e mídia. Para saber mais, acesse o site.

CREF11/MSMT

Em Campo Grande (MS), o CREF11/MSMT irá realizar uma campanha de valorização do Profissional de Educação Física.
Também em homenagem à data, será realizada a Semana Acadêmica de Educação Física, em Dourados (MS). Saiba mais
aqui.

CREF12/PEAL

Com serviços de mini avaliação da saúde, orientações e conscientização da importância do Profissional de Educação Física, o
CREF12/PEAL vai promover dois eventos: um no Parque da Jaqueira e outro na Estação Central de Metrô do Recife (PE). As
atividades contarão com stands de serviços como aferição da pressão arterial e avaliação da Glicemia. Saiba mais aqui.

CREF13/BASE

Com palestras e reuniões, o Conselho dará enfoque na importância do Profissional de Educação Física para a sociedade.
Além disso, também promoverá encontros que vão discutir as atividades e ideologia do CREF e o Sistema CONFEF/CREFs.
Para saber mais, acesse o site.

CREF14/GOTO

O CREF14/GOTO vai instalar outdoors em algumas cidades de Goiás e Tocantins, bem como divulgar a data em rádios,
jornais e redes sociais. Além disso, o Conselho irá promover o Congresso Nacional de Atividade Física  CONAAF, evento
totalmente online e gratuito, para os profissionais e estudantes de Educação Física de todo país. Confira aqui.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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CREF6/MG
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CREF7/DF

O CREF7/DF vai homenagear os profissionais que têm contribuído para a profissão através da entrega de medalhas de Honra
ao Mérito. Também será realizada a Corrida do Profissional de Educação Física com disputas de 5 km e 10 km. Confira no
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CREF8/ AMACAPPARORR

Várias atividades serão realizadas pelo CREF8/AMACAPPARORR para celebrar a data. Em Rondônia, por exemplo,
haverá o Congresso Estadual de Educação Física Escolar e Esporte. Em Roraima será feito um coquetel com entrega de
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Para animar a data, o CREF9/PR vai realizar o evento Educação Física na Praça, com atividades gratuitas e orientadas para a
comunidade de Pato Branco. As cidades de Campo Mourão, Curitiba e Londrina também terão programação especial. Veja
aqui.
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Nº 167  Setembro 2015

Profissional de Educação Física assume presidência da Fesporte

Desde o início do mês, a Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) tem
um Profissional de Educação Física no comando. Osvaldo Juncklaus [CREF
002001G/SC], técnico da Gerência de Rendimento, com pósgraduação
em Gestão de Esporte pela Unisul, assumiu a presidência da entidade.

Servidor de carreira da Fesporte, Osvaldo foi jogador de basquete e
participou de dez edições dos Jogos Abertos de Santa Catarina como atleta.
Agradecido pela oportunidade,o novo presidente afirmou que seu objetivo é
recuperar o prestígio da entidade. “A Fesporte tem um nome consolidado na
sociedade. Com a valorização dos eventos, a aproximação das federações,
vamos construir uma nova realidade. O desafio é esse”, afirmou.

Fonte: Fesporte

CREF11/MSMT e Crefito9 fortalecem parceria de fiscalização em Cuiabá

A Seccional Mato Grosso do CREF11/MSMT(atualmente CREF17/MT) e o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 9ª Região (Cretifo9) se reuniram, na sede do Crefito, com o objetivo de ampliar a parceria de fiscalização
em Cuiabá.

“A fiscalização é uma das principais funções de um Conselho. Trabalhamos para cobrar que os profissionais da área andem
corretos, devidamente registrados, garantindo um atendimento adequado à população. Fiscalizamos o ambiente de trabalho
dos profissionais, a manutenção dos equipamentos, a acessibilidade, enfim, é nosso papel prevenir o exercício ilegal da
profissão”, explicou Jiovanny Brasileiro, fiscal do Crefito9.

Fonte: CREF11/MSMT

Vereadores apoiam o CREF12/PEAL na luta pela melhoria da Educação Física Escolar

Aproveitando a vinda ao Recife do presidente do Colégio dos Presidentes do CONFEF, Cláudio Boschi [CREF 000003
G/MG], a presidente do CREF12/PEAL, Nadja Harrop [CREF 000288G/PE], visitou o gabinete do vereador Eurico Freire
e também o da vereadora Isabella de Roldão, ambos envolvidos na luta pela revogação do ofício circular nº 122/2015,
emitido pela Secretaria de Educação do Recife.
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“O Conselho já deu diversos passos na busca pela revogação do ofício, tentando o diálogo com a Prefeitura e com a
Secretaria de Educação, mas até agora não obtivemos delas nenhuma resposta concreta. O CREF12/PEAL vai cumprir o
seu papel de defender a sociedade e, nesse caso, na defesa das crianças que têm o direito de participarem de aulas de
Educação Física de qualidade, ministradas por profissionais capacitados e habilitados”, retrata a presidente Nadja.

Os vereadores se colocaram à disposição para colaborar com o Conselho na busca pela revogação do ofício Nº122/2015 e
na luta pela melhoria da Educação Física na rede de ensino municipal.

Fonte: CREF12/PEAL

Em Macapá, Procon realiza operação em parceria com o Conselho
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A segunda etapa da Operação Academia Legal já começou a ser desenvolvida na cidade de Macapá. A ação, realizada pelo
Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon/AP) em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal e CREF8/AMRO
RRACPAPP, tem como foco fiscalizar as academias desportivas incluindo sua parte estrutural, sanitária e didática.

A fiscal do Conselho Regional de Educação Física do Amazonas, Merian dos Santos, que está pela primeira vez no Amapá,
avaliou as academias da capital como “regulares”. Segundo ela algumas autuações foram emitidas em estabelecimentos
localizados na zona sul da capital.

A chefe de fiscalização do Procon, Marcela Queiroz, contou que as academias que forem notificadas têm o prazo de 15 dias
para fazer as adequações exigidas. Ao todo 10 academias já foram fiscalizadas na zona sul e norte de Macapá. “O objetivo
é garantir a integridade e a saúde das pessoas que frequentam esses estabelecimentos. Os fiscais estão observando as
condições dos aparelhos, bebedouros e estrutura física das academias”, explicou.

Fonte: Jornal do Dia

Educação Física é representada no Prêmio Educador Nota 10

Entre os dez primeiros colocados do Prêmio Educador Nota Dez, uma iniciativa da Fundação Victor Civita, está o Profissional
de Educação Física Marcos Vilas Boas [CREF 063097G/SP]. Marcos é professor de Educação Física na Escola Municipal
Plácido de Castro, em São Paulo.

Foi com uma brincadeira comum, a de pular corda, que ele despertou o interesse dos seus alunos para a atividade física.
Com o projeto “Rope Skipping: do individual ao coletivo”, realizado com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, Marcos
foi selecionado e premiado entre milhares de participantes.

“Eu busco isso no meu dia a dia, levar conhecimento, tentar transformar um pouquinho a realidade de cada aluno, que
amanhã serão os nossos cidadãos brasileiros”, afirma o professor Marcos.

Fonte: Portal G1

CREF6/MG realiza fiscalização em Juiz de Fora (MG)

Agentes da equipe de fiscalização do CREF6/MG realizaram vistoria em Juiz de Fora com o objetivo de verificar se
estabelecimentos e profissionais que oferecem atividades físicas orientadas prestam serviço dentro da legalidade e em boas
condições.

De acordo com o Conselho, o município conta com 1.815 Profissionais de Educação Física registrados. Em relação aos
estabelecimentos, a cidade está entre os três municípios do estado com maior número, cerca de 180.

O coordenador do Departamento de Orientação e Fiscalização (DOF) do CREF6/MG, Willian Pimentel [CREF 012580
G/MG], informou que o principal objetivo da ação é orientar. "Para a população em geral, são esclarecidas dúvidas em
relação à necessidade de regulamentação e a importância em exigir o registro dos profissionais e academias. Também são
distribuídas cartilhas para os proprietários dos estabelecimentos visitados, profissionais e estagiários", explicou.

Todos os estabelecimentos e profissionais encontrados com alguma irregularidade ou ilegalidade receberam o Termo de
Fiscalização e um prazo para se regularizarem. Caso isso não aconteça, eles serão encaminhados ao Ministério Público.

Fonte: Portal G1
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Errata: Na última edição do Boletim Eletrônico, nº166, veiculamos equivocadamente que o Deputado Estadual Cesar
Valduga, que deu lugar ao Deputado ao Jean Carlo Leutprecht [CREF 000012G/SC] na Assembleia Legislativa de Santa
Catarina, era também Profissional de Educação Física. Informamos, no entanto, que o deputado que se licencia é ex
bancário e sindicalista, diferente do que publicamos.

CLIPPING

Ballet Fitness alia os benefícios da dança ao alto gasto calórico
Espaço público para atividade física ao ar livre pode ser pago em Salvador
Velhice x sedentarismo: a importância da prática de atividade física por idosos

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 168  Setembro 2015

Justiça determina: Zumba Fitness só com Profissional de Educação Física

O CREF1/RJES conseguiu reverter uma sentença que permitia que uma
profissional, não graduada e sem registro, ministrasse aulas de Zumba
Fitness. O processo inicial foi movido pela profissional após a mesma ser
autuada pelo CREF1/RJES.

O Ministério Público julgou a favor da profissional num primeiro
momento, porém o CREF1/RJES entrou com um pedido de Agravo de
Instrumento. A 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou sentença
favorável ao Conselho, anulando a primeira decisão. A decisão favorável
ao Conselho comprova que a modalidade tem o objetivo de
condicionamento físico, tratandose, portanto, de uma atividade física
exclusiva de profissional registrado no CREF.

No Distrito Federal, uma decisão semelhante da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região revogou uma liminar
que permitia que uma professora de dança ministrasse aulas de Zumba Fitness sem necessidade de registro no CREF. O
CREF7/DF ingressou com recurso de Agravo de Instrumento e o TRF acatou a argumentação do Conselho, concedendo
efeito suspensivo ao Agravo e revogando a liminar que havia sido concedida a autora do processo. O Juiz de primeiro grau
já foi informado e a autora já foi intimada da decisão de segundo grau que revogou a liminar.

Fonte: CREF1/RJES e CREF7/DF

Expansão: Novos CREFs são criados

O Sistema CONFEF/CREFs se expande mais uma vez com o desmembramento e criação de quatro Conselhos Regionais. As
antigas Seccionais Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Mato Grosso, Amapá e Pará passam a fazer parte, agora, de
novos CREFs. A expansão possibilita que os diferentes estados da federação possuam os seus próprios órgãos de
representatividade da categoria.

Sendo assim, passam a fazer parte do Sistema CONFEF/CREFs, quatro novos CREFs: CREF15/PIMA, CREF16/RN,
">">CREF17/MT e ">CREF18/PAAP. Esta iniciativa considera, entre outros aspectos, as condições de sustentabilidade
financeira, administrativa e política dos estados. Confira a lista completa de Conselhos Regionais aqui.

CREF2/RS e Crefito5 firmam parceria para fiscalização

Na última quintafeira, 24/09, a presidente do CREF2/RS Carmen Masson [CREF 001910G/RS] participou de uma
reunião com o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito5), Fernando Prat. O objetivo
do encontro foi firmar uma nova parceria para que os dois órgãos realizem ações de fiscalização conjuntas. A reunião
contou, ainda, com a presença de Luciane Citadin [CREF 000100G/RS], membro da Comissão de Orientação e
Fiscalização do CREF2/RS.
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Para Prat, a aproximação dos dois Conselhos é de extrema importância porque a Educação Física e a Fisioterapia são
profissões da saúde e têm diversos pontos em comum. "Tudo são ferramentas. O pilates e o RPG, por exemplo, não são
exclusivos de um único profissional, mas o que faz a diferença é o objetivo com o qual são utilizados", explicou.

Carmen Masson destacou que a parceria entre os dois Conselhos não é inédita, mas que pela primeira vez serão
padronizados procedimentos, abordagens e documentos, o que facilitará o trabalho. Por conta disto, novos encontros já
estão sendo programados entre os departamentos de Fiscalização do CREF2/RS e do Crefito5, para a elaboração de uma
préagenda de visitas. "Nós estamos nos unindo para coibir o exercício ilegal da profissão, seja de fisioterapeuta ou de
profissional de Educação Física", contou. "Um dos problemas que identificamos é que muitos profissionais desconhecem o
que os outros fazem. Também temos o intuito de orientálos neste sentido", completou a presidente.

Fonte: CREF2/RS

CREF8/AMACRORR realiza fiscalização em parceria com o Procon

As academias de Manaus (AM) foram alvo de fiscalização do Procon, em 21/09. O trabalho de fiscalização foi feito em
parceria com o CREF8/AMACRORR para verificar denúncias de funcionamento irregular de alguns desses
estabelecimentos.

Durante a fiscalização foram constatadas irregularidades como a ausência de identificação de saídas de emergência, de
alvará para funcionamento e de extintor de incêndio em uma academia localizada no Parque das Laranjeiras, dentro de
uma faculdade particular. Por conta dos problemas identificados pela fiscalização, a academia foi notificada para se adequar.
Outra academia precisou ser interditada com ajuda policial.

Fonte: A Crítica
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Vem aí o 27º Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do Esporte

Entre os dias 22 e 24 de outubro acontece, em São Paulo, o 27º Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do Esporte.
O evento, considerado referência por reunir os melhores profissionais do Brasil, está sendo estruturado para ampliar os
debates científicos e a troca de conhecimento multidisciplinar sobre o que existe de mais atualizado no país e no mundo.

Fundada em 1962, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (SBMEE) é uma entidade científica, sem fins lucrativos,
que tem por principal objetivo divulgar a especialidade enfatizando a utilização da atividade física como fator de promoção
da saúde, ocupandose também do acompanhamento de atletas (amadores ou profissionais). Saiba como participar aqui.

Biblioteca CONFEF recebe obras sobre envelhecimento saudável

No mês de setembro, a Biblioteca CONFEF recebeu duas importantes obras voltadas para a melhor idade.
A fim de compreender o sujeito que envelhece e delinear as intervenções da Educação Física e de
diversas áreas das ciências humanas e da saúde, a obra Imagem “Corporal e Envelhecimento”,
aprofunda a pesquisa na área gerontológica. Leia mais aqui.

A obra “Hidroginástica para Idosos” apresenta estratégias e sugestões de exercícios neuromotores
(equilíbrio, coordenação motora, agilidade, tempo de reação e ritmo) a serem incorporados à
modalidade. O livro traz, também, informações básicas sobre o contexto do envelhecimento, os efeitos
do exercício físico nesse processo e as orientações didáticas e metodológicas sobre o processo ensino
aprendizagem no indivíduo idoso. Saiba mais aqui.

CLIPPING

Pais que fazem exercício têm filhos mais magros, diz estudo
O CREF e sua responsabilidade social
Professores que transformam a vida dos alunos são premiados

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Para Prat, a aproximação dos dois Conselhos é de extrema importância porque a Educação Física e a Fisioterapia são
profissões da saúde e têm diversos pontos em comum. "Tudo são ferramentas. O pilates e o RPG, por exemplo, não são
exclusivos de um único profissional, mas o que faz a diferença é o objetivo com o qual são utilizados", explicou.

Carmen Masson destacou que a parceria entre os dois Conselhos não é inédita, mas que pela primeira vez serão
padronizados procedimentos, abordagens e documentos, o que facilitará o trabalho. Por conta disto, novos encontros já
estão sendo programados entre os departamentos de Fiscalização do CREF2/RS e do Crefito5, para a elaboração de uma
préagenda de visitas. "Nós estamos nos unindo para coibir o exercício ilegal da profissão, seja de fisioterapeuta ou de
profissional de Educação Física", contou. "Um dos problemas que identificamos é que muitos profissionais desconhecem o
que os outros fazem. Também temos o intuito de orientálos neste sentido", completou a presidente.

Fonte: CREF2/RS

CREF8/AMACRORR realiza fiscalização em parceria com o Procon

As academias de Manaus (AM) foram alvo de fiscalização do Procon, em 21/09. O trabalho de fiscalização foi feito em
parceria com o CREF8/AMACRORR para verificar denúncias de funcionamento irregular de alguns desses
estabelecimentos.

Durante a fiscalização foram constatadas irregularidades como a ausência de identificação de saídas de emergência, de
alvará para funcionamento e de extintor de incêndio em uma academia localizada no Parque das Laranjeiras, dentro de
uma faculdade particular. Por conta dos problemas identificados pela fiscalização, a academia foi notificada para se adequar.
Outra academia precisou ser interditada com ajuda policial.

Fonte: A Crítica
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 169  Outubro 2015

Audiência discute ofício da Secretaria de Educação do Recife (PE)

Uma audiência convocada pelo vereador Eurico Freire, no plenarinho
da Câmara dos Vereadores do Recife, teve como pauta as aulas de
Educação Física na rede municipal de ensino. Pela segunda vez,
atendendo à demanda do CREF12/PEAL, o ofício nº122/2015 da
Secretaria de Educação foi discutido na casa. Diferente do último
encontro, dessa vez a Secretaria de Educação não compareceu.

Estiveram presentes, além do vereador Eurico Freire, o presidente do
CONFEF, Jorge Steinhilber [CREF 000002G/RJ], a presidente do
CREF12/PEAL, Nadja Harrop [CREF 000288G/PE], o presidente
do colégio dos presidentes do CONFEF, Cláudio Boschi [CREF
000003G/MG], e a coordenadora do Sindicato Municipal dos
Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (SIMPERE), Eunice Nascimento [CREF 000282G/RJ].

Um dia antes da Audiência, os representantes do Sistema CONFEF/CREF estiveram na Secretaria de Educação em diálogo
com o secretário Jorge Vieira e o secretário executivo, Rogério Moraes, em busca da revogação do ofício. Mesmo após
diversas argumentações e demonstrações do equívoco cometido na determinação do ofício, o secretário manteve a decisão
de não revogar o documento e afirmou não descumprir nenhuma legislação com a medida.

O documento enviado pela Secretaria de Educação às escolas da rede municipal estabelece que os professores do 1º ao 5º
ano serão os responsáveis por ministrar e avaliar as aulas de Educação Física nas escolas da rede pública municipal,
desconsiderando a Lei 9696/98, que regulamenta a profissão de Educação Física. Desde maio, quando tomou conhecimento
do ofício, o CREF12/PEAL vem se articulando para tentar derrubálo.

Fonte: CREF12/PEAL

Duas academias são interditadas no Amazonas

Duas academias de musculação foram interditadas pelo ProconAM e
pelo CREF8/AMACRORR durante fiscalização nos bairros da zona
norte de Manaus, na última quintafeira, 08/10.

Os estabelecimentos, que não possuíam alvará de funcionamento, já
tinham sido notificados pelo Conselho e receberam um prazo de 15
dias para se adequarem às normas vigentes, o que não aconteceu.

Esta é a quinta fiscalização feita em conjunto pelas duas entidades.
Na última fiscalização, realizada em 21/09, os dois órgãos visitaram
três academias. Na ocasião, uma foi notificada e outra interditada.

Fonte: A Crítica

CREF6/MG divulga balanço de ações em Uberaba

Profissionais e estudantes de Educação Física, proprietários de estabelecimentos e toda a população de Uberaba receberam,
de 28/09 a 02/10, a equipe de fiscais do CREF6/MG, em ações de orientação e fiscalização.

Com o objetivo de informar e atender aos Profissionais de Educação Física de Uberaba e região, foi realizado o CREF6/MG
Itinerante no novo endereço da Seccional Triângulo II.
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Esclarecimento de dúvidas, Registro Profissional, Regularização de Pessoas Físicas e Jurídicas e solução de pendências
administrativas e documentais foram alguns dos serviços prestados. O conselho itinerante registrou 115 atendimentos.

Já a ação de fiscalização percorreu academias, clubes e estabelecimentos que oferecem prática de atividade física
orientada, verificando, também, a atuação de Profissionais e estagiários da área.

Fonte: Jornal de Uberaba

Cidades do interior recebem ação do CREF2/RS

Com o intuito de se aproximar dos Profissionais do interior do estado, o CREF2/RS promoverá o Interiorizasul  ação que
realiza visitas de atendimento a cidades fora do município de Porto Alegre. No dia 26/10, a equipe estará em Torres e no
dia 28/10 em Taquara.

Nestes dias, os funcionários do CREF2/RS oferecerão aos Profissionais de Educação Física os serviços de atualização
cadastral, entrega de Cédula de Identidade Profissional (CIP), coleta de digital e parcelamento, além de novos registros.
Para facilitar o processo, o agendamento já pode ser feito no site do Conselho.

Fonte: CREF2/RS

Em quatro meses, fiscalização do CREF11/MS realizou 283 autos de infração
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De maio a agosto deste ano a fiscalização do CREF11/MS passou por 30 cidades e contabilizou 283 autos de infração. As
principais irregularidades constatadas foram: falta de registro profissional, estabelecimento sem registro, estagiário
irregular, além de profissionais de escolas públicas e particulares sem registro.

Só no mês de agosto foram fiscalizadas cinco cidades, totalizando 45 autos de infração. Junho foi o mês com o maior
número de irregularidades identificadas, com 94 notificações.

Fonte: CREF11/MS

CLIPPING

Pilates na terceira idade: exercício fortalece a musculatura
Pela valorização da Educação Física
Faculdade de Educação Física comemora seus 30 anos

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Nº 170  Outubro 2015

Ação leva serviços de saúde e bemestar ao Hospital do Câncer de Pernambuco

Na última segundafeira, 26/10, o CREF12/PEAL promoveu, em parceria
com a Faculdade Boa Viagem, uma ação com o objetivo de proporcionar
um momento de bemestar e promoção à saúde para os pacientes,
acompanhantes e funcionários do Hospital do Câncer de Pernambuco.

Serviços de saúde como aferição da pressão arterial, teste glicêmico e
orientação sobre a prática de atividades físicas foram oferecidos aos
pacientes que aguardavam as consultas médicas.

Já os pacientes internados para tratamento e seus acompanhantes
puderam aproveitar serviços de beleza com cabeleireiros e manicures
voluntários que apoiaram a ação do CREF12/PEAL.

Foram quase 300 atendimentos na ação que também mostrou a importância da prática de atividades físicas como aliada na
busca de saúde e qualidade de vida, sempre com a orientação de um Profissional de Educação Física.

Fonte: CREF12/PEAL

Diretoria e Conselheiros eleitos tomam posse

No dia 23/10 foi realizada a cerimônia de posse dos novos Conselheiros do CREF2/RS, em Porto Alegre. Após a cerimônia
de posse dos novos conselheiros, uma reunião com todos os membros do Plenário definiu os nomes da nova Diretoria.
Carmen Masson [CREF 001910G/RS] foi reeleita presidente e comandará o Conselho pelos próximos três anos.

No dia 24/10 foi a vez da diretoria do CREF3/SC tomar posse: os 14 Conselheiros Regionais para o mandato 20152021 e a
diretoria eleita para a gestão 20152018. O Profissional Irineu Wolney Furtado [CREF 003767G/SC] assume o comando
do Conselho pelo próximo mandato. Dois dias depois, os novos Conselheiros do CREF8/AMACRORR também assumiram
seus cargos em uma cerimônia realizada no Auditório Senador João Bosco Ramos de Lima, na Assembleia Legislativa do
Estado do Amazonas, em 27/10.

O CREF4/SP deu posse aos novos Conselheiros e Diretoria na última quinta, 29/10. O Profissional Nelson Leme da Silva
Junior [CREF 000200G/SP] é o novo presidente da entidade. Ainda no início do mês, em 02/10, os novos Conselheiros
do CREF1/RJES tomaram posse durante a reunião plenária.

Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin lança obra em língua portuguesa

Com a aproximação dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, a importância de uma edição em língua portuguesa
dos textos de Pierre de Coubertin, conhecido como "pai" dos Jogos Olímpicos Modernos, resultou evidente. A edição
intitulada "Olimpismo" apresenta em toda sua diversidade e transcendência os textos impressos de Coubertin sobre a
temática olímpica.

A obra teve um prélançamento no Seminário Internacional de Educação Olímpica em Vitória (UFES) e foi formalmente
apresentada no dia 10/10 na Sessão da Academia Olímpica de Portugal em Lisboa.

A obra será lançada oficialmente, ainda, no Palácio Laranjeiras, Rio de Janeiro, em evento organizado pelo Programa
Transforma do Rio 2016 em parceria com o CONFEF e Academia Olímpica Brasileira. Para saber mais sobre o evento, que
tem entrada gratuita, acesse aqui. No dia 13/11, o Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, sede do Comitê Brasileiro
Pierre de Coubertin, também realiza evento de lançamento.
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A obra tem versão eletrônica disponível gratuitamente para download no link da EDIPUCRS.

Atividade física orientada no combate ao Câncer

Durante todo o mês de outubro o mundo se veste de rosa por uma causa: o combate ao Câncer de Mama. Desde a década
de 90, o mês é marcado pelo compartilhamento de informações para prevenção, o controle e a conscientização sobre a
importância da detecção precoce da doença.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer – INCA em parceria com o Fundo Mundial de
Pesquisa contra o Câncer – WCRF, evitar a obesidade através de atividades físicas e alimentação saudável pode prevenir
19% dos casos da doença. No entanto, se nada for feito no combate à obesidade, o Brasil pode ter um aumento de 34,6%
nos casos de câncer nos próximos anos.

Desde 2012, a Profissional de Educação Física, Larissa Ferreira Jacomini Tavares [CREF 024209G/MG] atua no
Laboratório do Movimento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela trabalha com os “Grupos Especiais”, que
incluem diabéticos, hipertensos e pessoas com câncer, por meio de atividades como musculação e treinamento aeróbico,
conforme as necessidades e capacidades de cada um.

“O exercício físico os ajuda no combate aos efeitos colaterais crônicos do tratamento contra o câncer. Muitos saem do
tratamento com a capacidade funcional prejudicada. Aumentar os níveis de força e condicionamento cardiovascular são
fundamentais para combater os efeitos crônicos da terapia. Além disso, a prática regular de exercícios pode devolverlhes
confiança, autoestima e qualidade de vida”, destaca Larissa.

Fonte: CREF6/MG

Sindicato do Tocantins apoia fiscalização do CREF14/GOTO

Entre os dias 26 e 27 de outubro, a equipe do posto avançado de Palmas, do
CREF14/GOTO, fiscalizou e autuou estabelecimentos que ofertavam aulas de
Zumba Fitness de forma irregular. As academias não possuíam Profissional de
Educação Física habilitado para ministrar as aulas.

A agente de Fiscalização do CREF14/GOTO, Thaynara Evaristo [CREF 007388
G/GO], esclarece que, segundo a patente da Zumba Fitness, a mesma é uma
atividade física de alta intensidade e pode oferecer risco à saúde. “Se ministrada
por um profissional sem capacitação, pode causar lesões imediatas e ou somente
surgirão mais tarde, devido à má orientação”.

Parceria  Após receber várias denúncias de irregularidade, a Regional de Guaraí
do SINPEFTO solicitou a fiscalização do CREF14/GOTO aos estabelecimentos

denunciados. A Delegada Sindical, Katiane K. Brinkmann [CREF 000209G/TO] parabenizou a ação. “Fico satisfeita com
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a fiscalização em nossa regional. A comunidade deve entender que profissionais sem a devida habilitação não podem
prescrever ou orientar a prática de atividade física e ter consciência que exercício ilegal da profissão é crime".

Fonte: SINPEFTO

Curso capacita empreendedores para enfrentar crise econômica

O CREF8/AMACRORR promoveu, no mês de outubro, o curso “Academia: Reduzindo custos e aumentando resultados”. A
iniciativa, voltada para administradores e gerentes que atuam no segmento de academias de ginástica, estúdios de dança,
luta e outros negócios – que envolvem a prática de atividade física – ajudou os empreendedores a enfrentar a crise
econômica que assola o país.

O curso foi ministrado pelo integrante da Ekipe10 Consultoria Esportiva, Sérgio Alonso [CREF 014229G/SP]. O paulista
acumula 20 anos de experiência na área de Educação Física como gestor de academia, consultor de negócios e
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Fonte: CREF8/AMACRORR

Transforma oferece capacitação em esgrima e rugby

Sabia que um florete de esgrima pode ser confeccionado com jornal enrolado? Ou
que, num jogo de rugby, a bola só pode ser passada com as mãos para o lado e para
trás?

No dia 13/11, o Transforma – programa de Educação do Comitê Rio 2016 – oferece
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às 17h, no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Os Profissionais de Educação Física
interessados em participar da capacitação podem se inscrever aqui.
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orientações para construir equipamentos com material alternativo. Saiba mais sobre os cursos, totalmente gratuitos, aqui.

CLIPPING

Especialista defende supervisão do aprendizado de Educação Física
Insuficiência cardíaca agora se trata com exercício
Academia para crianças em Teresina faz do treino um momento lúdico

Leia mais de nosso clipping aqui.
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A obra tem versão eletrônica disponível gratuitamente para download no link da EDIPUCRS.

Atividade física orientada no combate ao Câncer

Durante todo o mês de outubro o mundo se veste de rosa por uma causa: o combate ao Câncer de Mama. Desde a década
de 90, o mês é marcado pelo compartilhamento de informações para prevenção, o controle e a conscientização sobre a
importância da detecção precoce da doença.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer – INCA em parceria com o Fundo Mundial de
Pesquisa contra o Câncer – WCRF, evitar a obesidade através de atividades físicas e alimentação saudável pode prevenir
19% dos casos da doença. No entanto, se nada for feito no combate à obesidade, o Brasil pode ter um aumento de 34,6%
nos casos de câncer nos próximos anos.

Desde 2012, a Profissional de Educação Física, Larissa Ferreira Jacomini Tavares [CREF 024209G/MG] atua no
Laboratório do Movimento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela trabalha com os “Grupos Especiais”, que
incluem diabéticos, hipertensos e pessoas com câncer, por meio de atividades como musculação e treinamento aeróbico,
conforme as necessidades e capacidades de cada um.

“O exercício físico os ajuda no combate aos efeitos colaterais crônicos do tratamento contra o câncer. Muitos saem do
tratamento com a capacidade funcional prejudicada. Aumentar os níveis de força e condicionamento cardiovascular são
fundamentais para combater os efeitos crônicos da terapia. Além disso, a prática regular de exercícios pode devolverlhes
confiança, autoestima e qualidade de vida”, destaca Larissa.

Fonte: CREF6/MG

Sindicato do Tocantins apoia fiscalização do CREF14/GOTO

Entre os dias 26 e 27 de outubro, a equipe do posto avançado de Palmas, do
CREF14/GOTO, fiscalizou e autuou estabelecimentos que ofertavam aulas de
Zumba Fitness de forma irregular. As academias não possuíam Profissional de
Educação Física habilitado para ministrar as aulas.

A agente de Fiscalização do CREF14/GOTO, Thaynara Evaristo [CREF 007388
G/GO], esclarece que, segundo a patente da Zumba Fitness, a mesma é uma
atividade física de alta intensidade e pode oferecer risco à saúde. “Se ministrada
por um profissional sem capacitação, pode causar lesões imediatas e ou somente
surgirão mais tarde, devido à má orientação”.

Parceria  Após receber várias denúncias de irregularidade, a Regional de Guaraí
do SINPEFTO solicitou a fiscalização do CREF14/GOTO aos estabelecimentos

denunciados. A Delegada Sindical, Katiane K. Brinkmann [CREF 000209G/TO] parabenizou a ação. “Fico satisfeita com
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Nº 171  Novembro 2015

Justiça Federal dá sentença favorável ao CREF2/RS para fiscalizar Zumba

O CREF2/RS obteve sentença favorável na 5ª Vara Federal de Porto Alegre, que
considerou a orientação de Zumba como privativa do Profissional de Educação
Física e submetida, portanto, à fiscalização do Conselho. Isto porque, através dos
elementos contidos nos autos, foi possível afirmar que a aula de Zumba é uma
modalidade de ginástica aeróbica, tendo como objetivo único o condicionamento
físico através de exercícios executados ao ritmo de danças, devendo ser ministrada
por Profissionais de Educação Física.

No processo, ficou explicitado que “não se preocupa o instrutor da referida
modalidade em ensinar a dança em seu aspecto cultural, mas atentase em

acompanhar o condicionamento físico e a estética de seu aluno”. Ainda conforme a decisão judicial, “diante da informação
extraída do próprio site da empresa de que se trata de uma marca exclusivamente criada para atender o mercado de
fitness, não há ilegalidade na atuação do CREF2/RS ao exigir a inscrição e realizar a fiscalização da atividade exercida pelos
Profissionais de Educação Física que ministrarem a referida atividade física, conforme o exposto na Lei nº 9.696/98”.

Fonte: CREF2/RS

Câmara debate a importância da Educação Física escolar

A importância da Educação Física nas escolas foi debatida na Comissão do Esporte na última terçafeira, 10/11. A audiência
pública, realizada pela Subcomissão Especial do Plano Nacional do Desporto, revelou a necessidade de inserir e capacitar de
forma permanente Profissionais de Educação Física e gestores de escolas públicas e particulares.

O Plano Nacional do Desporto está previsto na Lei 9.615/98e foi regulamentado em 2013 por meio do decreto 7984/13. O
plano, em elaboração, deve trazer a análise da situação nacional do desenvolvimento do desporto, definir diretrizes,
consolidar programas e ações e indicar as prioridades e metas, além de estabelecer as responsabilidades dos órgãos e
entidades da União. Na opinião de Antônio Ricardo Catunda [Antônio Ricardo Catunda], Conselheiro Federal do
CONFEF, é preciso qualificar os profissionais envolvidos com o plano por meio de novas metodologias e estratégias de
ensino.

“Partindo da escola você pode chegar a ter um plano melhor desenvolvido, esse diretor da escola tem que compreender
uma visão nova de esporte, um esporte numa perspectiva educativa, numa perspectiva profilática. Então, é importante uma
qualificação geral e atualizada desses professores e desses atores que vão se envolver com o Plano.”

O relator da subcomissão, deputado Evandro Roman [CREF 000958G/PR], defendeu a presença do Profissional de
Educação Física nas escolas e a aproximação da disciplina com as outras áreas de ensino.

Fonte: Rádio Câmara

No RS, Ginástica Laboral será celebrada em evento na Câmara

Por cair em um domingo, o Dia da Ginástica Laboral, 22/11, será comemorado na segundafeira subsequente, 23/11. O
evento, organizado pela Câmara Técnica de Ginástica Laboral e Atividade Física na Empresa do CREF2/RS, será realizado
no Auditório Ana Terra da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, com transmissão simultânea online. O evento “O
Profissional de Educação Física como protagonista na Ginástica Laboral” contará com a participação de diversos
especialistas. As inscrições são gratuitas e as vagas, limitadas. Confira a programação completa aqui.
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Profissional amazonense é homenageado em evento nacional

O sucesso do projeto “Aprender, Conviver e Lutar”, que utiliza a prática de esportes de luta no desenvolvimento educacional
de alunos da rede municipal de ensino, ultrapassou os limites da capital amazonense. O Profissional de Educação Física e
coordenador da iniciativa, Ronnie Melo [CREF 002271G/AM], recebeu o troféu Carlos Drummond de Andrade, em
evento nacional, realizado na cidade de Itabira (MG).

A premiação, que aconteceu no Salão Nobre do Real Campestre Clube, reverenciou 50 personalidades, entre escritores,
poetas, jornalistas, artistas e cientistas brasileiros, com a estatueta do poeta Carlos Drummond de Andrade. O evento é um
dos mais tradicionais do gênero e completou 50 anos nesta edição.

“Essa valorização, que se estende a todos os profissionais da área, nos renova e estimula a lutar diariamente para aliar a
educação ao esporte, transformandoo em ferramenta pedagógica e auxílio no crescimento de crianças e adolescentes mais
saudáveis, responsáveis e dedicadas ao estudo”, afirmou.

Fonte: CREF8/AMACRORR

III Soccer Science: Transição base  profissional no futebol Brasileiro

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do UFMG Soccer Science. O evento tem 
como objetivo apresentar e discutir os aspectos da formação de atletas nas categorias de 
base dos principais clubes brasileiros, com ênfase nos parâmetros táticos do futebol. Saiba 
mais sobre o curso e como participar aqui.
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CREF14/GOTO realiza operação conjunta com a Vigilância Sanitária

Nos dias 19 e 21/10, aconteceu uma fiscalização do CREF14/GOTO, em Paraíso do Tocantins. A operação conjunta com a 
VISA (Vigilância Sanitária) teve o objetivo de apurar irregularidades em locais que têm atividades que necessitem de um 
Profissional de Educação Física. A Agente de Fiscalização do CREF14/GOTO, Thaynara Evaristo de Oliveira [CREF 
001325G/TO] e as
agentes de fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal de Paraíso do Tocantins, Lívia Milhomem Nevack e Andreilda
Medeiros Aguiar, fiscalizaram nove locais onde cinco foram autuados com irregularidades. Dentre elas, TCE (Termo de
Compromisso de Estágio) vencido, licenciado atuando na área não escolar e estagiário sem TCE.

Fonte: CREF14 GO/TO

Fórum Legislativo do Futebol terá presença de Dunga

O Fórum Legislativo do Futebol, que será realizado no auditório Nereu Ramos da Câmara dos
Deputados, no dia 24/11, terá a presença do técnico da Seleção Brasileira do Futebol, Carlos
Verri – Dunga [CREF 011848P/RS]. A informação é do deputado federal Afonso Hamm, que
é presidente da Subcomissão Permanente do Futebol, promotora do evento junto com a
Comissão do Esporte.

Hamm comenta que durante o Seminário, Dunga participará da Preleção – Futebol Brasileiro em
debate, apresentando as ações da Seleção Brasileira e as expectativas para os próximos anos.

Fonte: Dupla Notícia

Presidente do CREF17/MT realiza palestra em universidade

No dia 30/10, os acadêmicos do curso de Bacharel em Educação Física da Facider  Colider receberam a visita do presidente
do CREF17/MT, Carlos Alberto Eilert [CREF 000015G/MT] na instituição.  Entre os assuntos em destaque, o presidente
falou sobre as atribuições e competências dos CREFs e deu orientações sobre a frente de atuação do bacharelado.

"Encontros desta natureza são fundamentais e serão uma constante do CREF17/MT que em 2016 visitará todas as
Faculdades e Cursos de Educação Física do Estado de Mato Grosso. A proximidade do Conselho com os futuros profissionais
 além de sanar dúvidas  esclarece pontos importantes de nossa profissão", afirmou Eilert.

Fonte: CREF17/MT

Profissionais de Educação Física serão homenageados em nível nacional

Foi aprovado no dia 28/10, o Requerimento 84/15, de autoria do deputado Evandro Roman [CREF 000958G/PR], para a
realização de cerimônia onde os Profissionais da Educação Física serão homenageados pela primeira vez em nível nacional.
O evento será realizado no dia 08/12, às 14h30min, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados.

A entrega do prêmio aos Profissionais da Educação Física que mais se destacaram em 2015 é fruto de uma parceria entre a
Comissão do Esporte (CESPO), o presidente Márcio Marinho, o presidente da Frente Parlamentar Mista da Atividade Física
para o Desenvolvimento Humano, Evandro Roman, juntamente com a Segunda Secretaria, o segundo secretário Felipe
Bornier e o Sistema CONFEF/CREFs.

A indicação dos nomes será feita por cada deputado membro da comissão e da Frente, ao total de 25 homenageados.

Fonte: Câmara dos Deputados

CLIPPING

Veja hábitos simples que ajudam na saúde e bem estar do corpo
Esporte precoce pode 'quebrar' nossas crianças
A consciência corporal das crianças

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 172  Novembro 2015

CREF18/PAAP realiza seu primeiro seminário

Aconteceu nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, na Universidade do Estado do Pará (UEPA), o 1º Seminário do
CREF18/PAAP. O evento abordou temáticas como a "Avaliação e Prescrição de Atividade Física", "Coaching voltado para o
Profissional de Educação Física" e "Treinamento Resistido e Atividade Física".

O Seminário contou com a participação de Profissionais de Educação Física dos estados do Pará e Amapá, acadêmicos dos
cursos de licenciatura e bacharelado e dos Conselheiros efetivos e suplentes.

Para se inscrever, foi solicitada a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis que foram doados à Ananda Marga Equipe de
Auxílio Universal (AMURT), associação civil de caráter beneficente que desenvolve projetos sociais em diversos países.

Fonte: CREF18/APPA

Profissional é recebido na Prefeitura após publicação na Revista Educação Física

No dia 11/11, o Profissional de Educação Física Rafael Hoffmann [CREF
016137G/RS], foi recebido na Prefeitura de Picada Café, cidade onde
desenvolve oficinas de ciclismo na Escola Municipal Santa Joana Francisca.

O seu trabalho com os estudantes foi apresentado na última edição da Revista
Educação Física, nº 57. Além de ensinar a pedalar com segurança, a oficina
pretende incutir nos jovens o quão é ambientalmente favorável usar a bicicleta
como meio de transporte assim como proporcionar uma atividade física.

Rafael esteve com a prefeita Cláudia Schenkel e com o secretário de Educação
Marcelo Marin compartilhando a repercussão positiva que a matéria tem

gerado. “Tanto o Rafael como a escola está de parabéns em oferecer essa oportunidade diferenciada para seus estudantes”,
destacou a prefeita.

Leia a matéria aqui.

Fonte: Prefeitura de Picada Café

Dia da Ginástica Laboral discute os temas mais atuais da área

A comemoração do Dia da Ginástica Laboral, em novembro, foi marcada pela realização do evento “Profissional de
Educação Física como Protagonista da Ginástica Laboral”. O evento, realizado pelo CREF2/RS na Câmara de Vereadores de
Porto Alegre, contou com um talk show transmitido ao vivo. Especialistas de empresas, instituições de ensino e profissionais
de Educação Física ligados à área, responderam a perguntas formuladas por internautas de todo o país.

Na abertura do evento, o presidente do CREF9/PR e representante do CONFEF, Antônio Eduardo Branco [CREF 000009
G/PR], ressaltou o papel das Câmaras Técnicas como fomentadoras da Ginástica Laboral no país. “Foi através do trabalho
destes grupos que subsidiamos o livro editado pelo CONFEF sobre o tema”. Branco lembrou da importância de que se
assegure aos trabalhadores brasileiros a orientação da Ginastica Laboral por profissionais habilitados.

A presidente do CREF2/RS, Carmen Masson [CREF 001910G/RS], mencionou a diminuição dos afastamentos, o
aumento na produtividade e a melhora da autoestima e da afetividade dos trabalhadores como alguns dos benefícios
alcançados pela Ginástica Laboral. “Se fala muito em doenças do trabalho nos Conselhos de Saúde. Aqui, estamos
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Assista a íntegra do evento neste link.

Fonte: CREF2/RS

CREF6/MG se solidariza com as vítimas do desastre em Mariana

No dia 05/11, o rompimento das barragens de Fundão e Santarém da Mineradora Samarco devastou o Distrito de Bento
Rodrigues, em Mariana. Um mar de lama com rejeitos de mineração atingiu o Distrito situado a 2 km do local do
rompimento. Ondas com até 2,5m de altura invadiram casas e deixaram cerca de 600 famílias desabrigadas e 25
desaparecidos.

O CREF6/MG se solidariza com as vítimas dessa tragédia e se mobiliza também para pedir o seu apoio.

Desde o anúncio da tragédia, milhares de pessoas se mobilizaram na arrecadação e envio de donativos. Roupas e
alimentos começaram a chegar de todos os cantos do país e passaram a ser estocados no Centro de Convenções de
Mariana.

No entanto, a fim de evitar o desperdício dos suprimentos já doados, o recebimento de donativos está suspenso
temporariamente. O objetivo da suspensão é fazer um levantamento da quantidade dos itens já doados, realizar uma
triagem e distribuir de acordo com as necessidades da população atingida.

Estão mantidas as doações em dinheiro nas contas da Prefeitura de Mariana. Para isso, foi criado um conselho gestor com
representantes de diversos setores da Sociedade Civil para dar total transparência à ação. Para mais informações:
prefeitura2014.pmmariana.com.br.

Fonte: CREF6/MG
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Procon fiscaliza academias em parceria com o CREF15/PIMA

Em mais uma parceria com a Seccional Maranhão do CREF15/PIMA,
o Procon realizou, em novembro, uma ação em prol dos
consumidores maranhenses. Iniciada em 12/11, a fiscalização
percorreu as cidades de São Luís, Imperatriz, Santa Inês, Paço do
Lumiar e Timon.

Doze estabelecimentos foram interditados em São Luís e um em Paço
do Lumiar. Em Imperatriz, sete foram fechadas por falta de registro
no CREF. A operação foi realizada com o apoio dos conselhos
regionais de Educação Física (CREF), de Arquitetura e Urbanismo
(CAUMA) e da Polícia Militar do Estado.

De acordo com o presidente do ProconMA, Duarte Júnior, os estabelecimentos só poderão voltar a exercer a atividade
quando se regularizarem.

Fonte: Governo do Maranhão e Portal G1

Biblioteca CONFEF recebe obra sobre Jogos Indígenas

Mais uma obra vem enriquecer o acervo da Biblioteca CONFEF. A tese de mestrado “Corpo, Movimento e Cultura” é fruto de
um registro fotoetnográfico que mostra a cultura dos participantes dos Jogos dos Povos Indígenas.

O material, produzido por Roberta Tojal, revela detalhes específicos da imagem do arqueiro nos X e XI Jogos dos Povos
Indígenas e mostra a perspectiva desse povo e de sua cultura, muitas vezes esquecida.

O CONFEF agradece pela contribuição num tema que será de grande valia para que os profissionais conheçam um pouco
mais da competição esportiva. Para ter acesso a obra na íntegra, acesse o link.
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CLIPPING

Atividade física na infância pode ser aliada contra obesidade na fase adulta
Exercício intenso, mas sem exaustão, melhora humor de jovens, diz estudo
Fazer exercícios retarda o envelhecimento  a explicação está nas células

Leia mais de nosso clipping aqui.

NÃO DESEJO RECEBER O BOLETIM ELETRÓNICO.
Atenção: 

O Conselho Federal de Educação Física  CONFEF 
não envia mensagens eletrônicas não autorizadas, sendo terminantemente contra qualquer prática de Spam.

Rua do Ouvidor, 121  7º andar  CEP 20040030  Rio de Janeiro  RJ
Tels.: (0xx21) 25267179 / 22526275 / 22423670 / 22424228
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 173  Dezembro 2015

#MostreSeuCREF: Justiça decide a favor do CREF4/SP em caso de blogueiro fitness

No final de novembro, o CREF4/SP obteve vitória judicial contra um blogueiro
sem formação na área e sem registro profissional, que exercia a Profissão de
Educação Física sem cumprir os requisitos legais. O autor da ação pretendia
não se submeter à fiscalização do CREF4/SP durante suas atividades de
instrução de ginástica e treinamentos funcionais.

Após ter dois pedidos de liminar negados pela Justiça Federal paulista, em
primeira e segunda instância, a 10ª Vara Federal Cível da Capital proferiu
sentença em favor do CREF4/SP. A parte autora ainda poderá recorrer da
decisão.

Assim, ficou reiterado o entendimento de que pessoas sem o registro
profissional no Sistema CONFEF/CREFs não são Profissionais de Educação

Física, logo estão impedidas de orientar atividades físicas e desportivas, sob pena das sanções previstas, além de continuar
sob a constante verificação por parte do Departamento de Orientação e Fiscalização do CREF. Leia a íntegra da decisão
aqui.

Fonte: CREF4/SP

CREF18/PAAP premia os melhores Profissionais do ano

No dia 28/11, o CREF18/PAAP realizou uma solenidade de Premiação aos Melhores do Ano da educação física, no Salão
Atlântico do Hotel Sagres, em Belém (PA). Antes da premiação foram entregues as primeiras Cédulas de Identidade
Profissional (CIP) emitidas pela nova unidade do Sistema CONFEF/CREFs. Ao todo, 45 novos Profissionais saíram
certificados da cerimônia que não faltou emoção.

Em seguida, se deu o momento de reconhecer e valorizar a atuação de Profissionais de Educação Física em diferentes
segmentos do mercado, através de uma homenagem que registrou o excelente desempenho apresentado durante o ano de
2015.

Fonte: CREF18/PAAP

Conselho entregou 444 cédulas profissionais no Amazonas em 2015

O CREF8/AMACRORR entregou, em 2015, 444 novas Cédulas de Identidade Profissional (CIPs), credenciando
Profissionais de Educação Física a atuar regularmente no estado do Amazonas. A CIP é um documento fundamental para o
exercício legal do Profissional de Educação Física.

De acordo com o presidente do Conselho, Jean Carlo Azevedo da Silva [CREF 000964G/AM], o número expressivo de
novas CIPs é reflexo da intensificação do trabalho que o CREF8/AMACRORR tem realizado.
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“Essa atuação se reflete em campanhas e também nas fiscalizações, pois sem o documento (CIP) o profissional não pode
atuar. Caso o agente de fiscalização do CREF8/AMACRORR flagre uma pessoa sem a CIP atuando como profissional,
mesmo que tenha formação superior na área, esta pessoa será convocada a se regulamentar e o lugar onde não há
profissionais credenciados ao conselho, será multado e autuado”, advertiu o presidente do CREF8/AMACRORR, Jean
Carlo Azevedo da Silva [CREF 000964G/AM].

Fonte: CREF8/AMACRORR

Fiscalização do CREF11/MS registra 154 autos de infração em outubro e novembro

O CREF11/MS divulgou um balanço de fiscalização dos meses de outubro e novembro. Ao todo, 154 autos de infrações
foram emitidos e 31 denúncias acatadas.

Em outubro foram fiscalizados profissionais e academias dos municípios: Água Clara, Batayporã, Campo Grande, Inocência,
Ribas do Rio Pardo, Selvíria e Taquarussu. Foram feitas 133 visitas, totalizando 90 autos de infração. Em novembro foram
fiscalizadas as cidades de Brasilândia, Campo Grande e Três Lagoas, totalizando 64 autos de infração.

No geral, as principais irregularidades encontradas foram profissionais e estabelecimentos sem registro, assim como
acadêmicos irregulares.

Fonte: CREF11/MS

CREF13/BASE fecha com êxito Ciclo de Cursos Gratuitos

Nesse domingo, 13/12, o Curso de Fisiologia do Exercício Aplicada ao Treinamento de Indivíduos com Doenças Crônicas,
ministrado pelo Prof. Alexandre Dortas [CREF 004550G/BA], encerrou com chave de ouro o Ciclo de Cursos Gratuitos
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de 2015 do CREF13/BASE. O último curso do ano, coordenado pelos
Conselheiros Heitor Prates Júnior [CREF 000416G/BA] e Eurico
Gaspar [CREF 000124G/BA], reuniu mais de cinquenta
Profissionais de Educação Física na FAN/NEPEX, em Feira de Santana.

Com o objetivo de qualificar os Profissionais de Educação Física,
somente esse ano, mais de dez cursos gratuitos foram realizados pelo
CREF13/BASE. Entre os municípios contemplados estiveram: Vitória
da ConquistaBA, AracajuSE, Feira de SantanaBA, JuazeiroBA,
ItabunaBA, JequiéBA, BarreirasBA, Lauro de FreitasBA e Salvador
BA. O Ciclo de Cursos Gratuitos, que está sendo desenvolvido desde
2014, na Bahia e em Sergipe, é uma iniciativa do Sistema
CONFEF/CREFs por meio do CREF13/BASE.

Fonte: CREF13/BASE

Assembléia Legislativa do Piauí homenageia criação do CREF15 PI/MA

No dia 03/12, no Plenário da Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI),
foi realizada uma sessão solene em alusão a criação do CREF15/PI
MA. Além da participação de autoridades locais, o evento contou com
a presença do Conselheiro Federal Ricardo Catunda [CREF 000001
G/CE], do presidente do CREF15 PI/MA, Danys Queiroz [CREF
000179G/PI], além dos Conselheiros integrantes da nova regional.

A referida sessão solene foi uma proposição do Deputado Estadual
Marden Menezes.

Fonte: CREF15/MAPI

CLIPPING

"Olheiro virtual" auxilia a identificação de talentos esportivos
Ministro do Esporte defende legado de consolidação da prática esportiva
Tite valoriza disciplina e feridas lambidas por conquista

Leia mais de nosso clipping aqui.
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 174  Dezembro 2015

CREF5/CE homenageia Profissionais do Ano

No dia 13/12, o CREF5/CE realizou uma cerimônia em homenagem aos Profissionais de Educação Física que foram destaque
no ano de 2015. A entrega de certificados foi um reconhecimento à excelência e qualidade da atuação destes profissionais.

O evento contou com a presença ilustre do Ministro das Comunicações e presidente de honra da Frente Parlamentar Mista
da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano (FPMAFDH), André Figueiredo.

Os Profissionais homenageados foram: Antonio Ricardo Catunda [CREF 000001G/CE], Wilson Nóbrega Sabóia [CREF
000157G/CE], Rômulo Veras Da Silva [CREF 000540G/CE], Vicente Matias Cristino [CREF 002509G/CE] e Humberto
Barroso Da Fonseca [CREF 000546G/CE].

Fonte: CREF5/CE

Falso profissional é preso por exercício ilegal e suposta falsificação de documentos

Um falso Profissional de Educação Física foi preso, em Petrolina, sertão de Pernambuco, após o CREF12/PEAL receber
denúncia sobre a possibilidade de falsificação de documentos e exercício ilegal da profissão.

Agentes de Fiscalização e Orientação do CREF12/PEAL estiveram em Petrolina fiscalizando os locais nos quais o indivíduo
estaria atuando, sendo a Secretaria Municipal de Saúde e uma academia de ginástica. Após flagrar o indivíduo atuando
irregularmente, o CREF12/PEAL seguiu à Delegacia de Polícia Federal apresentando as provas colhidas contra o falso
profissional.

O CREF12/PEAL protocolou cópia do Procedimento de Sindicância instaurado e processado pela Comissão de Ética do
Conselho no Departamento da Polícia Federal.

Fonte: CREF12/PEAL



Boletim Eletrônico Conselho Federal de Educação Física

418

24/03/2017 CONFEF  Conselho Federal de Educação Física  10 Anos

http://www.confef.org.br/extra/conteudo/impressao.asp?id=1431 2/5

CREF6/MG realiza fiscalização em parceria com a Polícia Civil

De 09 a 13 de novembro, o CREF6/MG participou de uma Ação Conjunta de Fiscalização em parceria com a Polícia Civil de
Caratinga (MG). A ação teve como objetivo coibir a prática do exercício ilegal da profissão e o funcionamento irregular de
academias na cidade.

A participação do Conselho na ação foi uma solicitação da Polícia Civil, depois que alguns processos encaminhados para a
promotoria da cidade chegaram à Delegacia para abertura de inquérito. Inicialmente, a fiscalização foi direcionada aos
locais indicados pela promotoria, com o intuito de auxiliar a delegacia nos inquéritos já instalados. Em seguida, agentes de
fiscalização realizaram as vistorias préestabelecidas no cronograma de rotina do Departamento de Orientação e
Fiscalização (DOF).

"Considero que o ente público é um só e por isso essas parcerias deveriam ser cada vez mais constantes. Neste caso, o
objetivo de proteger a sociedade de pessoas não qualificadas é atingido de forma mais eficaz. Quando aquele que está
ilegal percebe que vários órgãos estão se unindo para acabar com a ilegalidade, o receio de permanecer à margem da lei
fica ainda maior", afirma o Coordenador do DOF, Willian Pimentel [CREF 012580G/MG].

Durante a operação, dos 32 Profissionais de Educação Física fiscalizados, sete não possuíam registro profissional. Dos 15
estabelecimentos vistoriados, apenas sete possuíam registro no CREF. Os irregulares, pessoa física ou jurídica, tiveram
inquérito aberto e serão ouvidos até janeiro de 2016.

Fonte: CREF6/MG

CREF4/SP solicita esclarecimentos à Secretaria de Educação

O CREF4/SP encaminhou, no dia 18/12, um ofício à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O documento solicita
esclarecimentos a respeito da atribuição das Atividades Curriculares Desportivas (ACDs) aos Professores da Educação Física
Escolar da rede estadual de ensino.

Ao final de 2014, a Secretaria surpreendeu os professores de Educação Física com novas regras para atribuição das ACDs
para o ano letivo de 2015 (Resolução SE 74/2014). Tais alterações implicaram na postergação do processo de atribuição de
aulas e alteração de critérios sem a participação dos maiores interessados: os professores e os alunos.

Através do ofício, o Conselho informa o interesse em acompanhar o processo de atribuição de aulas de Educação Física e
ACDs para o ano de 2016 a fim de evitar novos prejuízos.

Fonte: CREF4/SP
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Sextafeira, 24 de março de 2017 Fale conosco

Nº 174  Dezembro 2015

CREF5/CE homenageia Profissionais do Ano

No dia 13/12, o CREF5/CE realizou uma cerimônia em homenagem aos Profissionais de Educação Física que foram destaque
no ano de 2015. A entrega de certificados foi um reconhecimento à excelência e qualidade da atuação destes profissionais.

O evento contou com a presença ilustre do Ministro das Comunicações e presidente de honra da Frente Parlamentar Mista
da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano (FPMAFDH), André Figueiredo.

Os Profissionais homenageados foram: Antonio Ricardo Catunda [CREF 000001G/CE], Wilson Nóbrega Sabóia [CREF
000157G/CE], Rômulo Veras Da Silva [CREF 000540G/CE], Vicente Matias Cristino [CREF 002509G/CE] e Humberto
Barroso Da Fonseca [CREF 000546G/CE].

Fonte: CREF5/CE

Falso profissional é preso por exercício ilegal e suposta falsificação de documentos

Um falso Profissional de Educação Física foi preso, em Petrolina, sertão de Pernambuco, após o CREF12/PEAL receber
denúncia sobre a possibilidade de falsificação de documentos e exercício ilegal da profissão.

Agentes de Fiscalização e Orientação do CREF12/PEAL estiveram em Petrolina fiscalizando os locais nos quais o indivíduo
estaria atuando, sendo a Secretaria Municipal de Saúde e uma academia de ginástica. Após flagrar o indivíduo atuando
irregularmente, o CREF12/PEAL seguiu à Delegacia de Polícia Federal apresentando as provas colhidas contra o falso
profissional.

O CREF12/PEAL protocolou cópia do Procedimento de Sindicância instaurado e processado pela Comissão de Ética do
Conselho no Departamento da Polícia Federal.

Fonte: CREF12/PEAL
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CREF13/BASE flagra falso profissional em ação na Bahia

Uma fiscalização rotineira do CREF13/BASE, realizada em Santo Antônio de Jesus (BA), entre os dias 15 e 17 de dezembro,
desmascarou um falso Profissional de Educação Física. O indivíduo, conhecido popularmente como Mamedio Júnior, não
possuía formação ou registro no CREF, mas era conhecido entre os moradores da cidade  que acreditavam que o mesmo
era formado em Educação Física.

Com a confiança da população, o falsário chegou a assumir cargos de destaque, sendo empregado em duas academias,
designado para atuar como coordenador em uma delas e contratado como Personal Trainer por pessoas de renome na
região.
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Com o flagrante, o indivíduo foi enquadrado no artigo 47 do decreto lei nº 3688/41, por exercício ilegal da profissão com
pena prevista de prisão simples, de 15 dias a três meses ou multa. O registro no Sistema CONFEF/CREFs é condição para
que o Profissional de Educação Física exerça as suas funções. As denúncias, sobre o exercício ilegal da profissão, são feitas
através do email: fiscalizacao@cref13.org.br.

Fonte: CREF13/BASE

CREF8/AMACRORR oferece descontos de até 50% na anuidade

O CREF8/AMACRORR concederá diversos descontos para os Profissionais de Educação Física e proprietários de
estabelecimentos do setor que realizarem o pagamento adiantado da anuidade, em 2016.

Os descontos para os Profissionais de Educação Física podem chegar até metade do valor da anuidade e serão oferecidos
conforme a data de pagamento.

Será concedida redução de 50% no pagamento até 31 de janeiro; de 45% para pagamento até 29 de fevereiro; de 40%
para pagamento até 31 de março; de 35% para pagamento até 30 de abril; de 30% para pagamento até o dia 31 de maio;
de 25% para pagamento até o dia 30 de junho; e de 20% para pagamento até o dia 31 de julho.

Além disso, os recémformados que solicitarem registro no conselho em até 180 dias após a colação de grau, ganham
desconto de 50% para pagamento à vista.

Fonte: CREF8/AMACRORR

CLIPPING

Alerj aprova projeto de lei que obriga presença de profissionais de educação física nas salas de aula
Para especialistas, o ideal é iniciar as atividades físicas ainda criança
Idosos que iniciam atividade física têm aumento na expectativa de vida

Leia mais de nosso clipping aqui.
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