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Com o tema A Nova
Base Nacional Comum
Curricular, o I Fórum de

Educação Física Escolar/2017,

realizado pelo CREF12/PE, no

dia 26 de maio, reuniu

diversos profissionais da

educação, no Marante Plaza

Hotel, no Recife.

Durante a solenidade

de abertura, a presidente do

CREF12/PE, Prof. Nadja

Harrop, falou sobre a

importância dos gestores

públicos compreenderem e

valorizarem a Educação Física

Escolar.

"Com a Nova Base

Nacional Curricular Comum,

tema deste encontro, novos

desafios surgem nas escolas e

nas unidades formadoras,

porque muito além de

compreender os fundamentos

inseridos neste documento do

Ministério da Educação, é

preciso saber aplicá-los da

melhor forma possível,

legitimando o valor educativo

da Educação Física dentro e

fora da escola, o que reafirma

o importante papel de cada um

aqui presente", destacou a

presidente.

A presidente também

ressaltou as iniciativas das

Prefeituras de Bezerros, que

em 2015 emitiu a Portaria

Nº33, garantindo a presença

do Professor de Educação

Física nas aulas da disciplina

em toda a rede municipal, e de

Olinda que em 2016 sancionou

a Lei nº 5980/2016 que

garante, nas aulas de

Educação Física da rede

pública e privada de ensino, a

presença do professor de

Educação Física licenciado e

habilitado pelo Sistema

CONFEF/CREFs.

Após a abertura, o

público formado por

secretários municipais,

gestores públicos, gerentes e

técnicos de educação,

coordenadores e professores

de graduações, professores do

A obesidade é uma

doença considerada

pela Organização

Mundial da Saúde

(OMS) um dos piores

problemas de saúde

pública do mundo,

atingindo diversas

faixas etárias da população. De acordo dados da

OMS, o sobrepeso em adultos no Brasil passou de

51,1% em 2010, para 54,1% em 2014.

Outro dado alarmante é que a obesidade

infantil também está com números muito elevados,

pois estima-se que chega 33,5% o índice de

crianças do país que têm sobrepeso e 8% as que já

estão com obesidade. E para tentar mudar esse

cenário, é fundamental a criação de estratégias e

ações que modifiquem na sociedade os hábitos que

levam a esse excesso de peso, que tem no

sedentarismo o principal vilão.

A compreensão da importância de uma

vida ativa, na qual o indivíduo pratica atividades

físicas regularmente, o que gera benefícios como

saúde e qualidade de vida, deve estar presente

desde os primeiros anos de vida, para que a criança

seja mais tarde um adulto com hábitos saudável e

fora dessas estatísticas da obesidade. Para alertar a

população e conter os índices alarmantes de

crianças e adolescentes obesos no país, foi lançada,

em 30/05, a Frente Parlamentar Mista do Combate

e Prevenção da Obesidade Infantojuvenil, presidida

pelo deputado federal Evandro Roman (PSD/PR) e

com o apoio do Sistema CONFEF/CREFs.

A Frente reúne parlamentares que contam

com o auxílio de órgãos do governo, do Sistema

CONFEF/CREFS e de representantes de entidades

que lidam com o assunto, estando todos unidos pelo

mesmo objetivo: combater a obesidade e melhorar a

qualidade de vida das crianças e jovens do país.

Nadja Regueira Harrop

FÓRUM REALIZADO PELO CREF12/PE REUNIU
SECRETÁRIOS, GESTORES E PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO

CREF 000288-G/PE

Parte do público que participou do evento



Ensino Fundamental e Médio e
Conselheiros que assistiram às
palestras dos conselheiros do
Conselho Federal de Educação
Física, Prof. Dr. Ricardo Catunda,
presidente da Comissão de
Educação Física Escolar do
CONFEF, e a Prof. Me. Elisabete
Laurindo, que atua na área das
políticas públicas voltadas à
educação.

Pela manhã, foram
discutidos o Panorama atual da
Educação Física Escolar, com o
Prof. Dr. Ricardo Catunda e
Fundamentos Pedagógicos e a
Estrutura Geral da Base
Nacional Comum Curricular:
Novos Desafios, com a Prof.ª Me.
Elisabete Laurindo de Souza. Na
parte da tarde, as apresentações
foram O Valor Educativo da
Educação Física como
Parâmetro de Legitimação na
Escola, com o Prof. Dr. Ricardo
Catunda e Articulação entre
Instituições Formadoras,
Gestores Públicos e Unidades
de Ensino: Motivação para
Novas Práticas Pedagógicas
Interdisciplinares Coletivas,
com a Prof.ª Me. Elisabete
Laurindo de Souza.
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Os convidados para o
evento receberam ainda o livro
Recomendações Para A Educação
Física Escolar, autografado pelos
palestrantes que são também
autores da publicação.

Com a realização do
evento, o CREF12/PE teve como
principal objetivo promover o
debate entre os gestores das
políticas educacionais voltadas à
Educação Física Escolar,
proporcionando uma reflexão
sobre os desafios atuais
encontrados na área de formação,
da gestão e da intervenção
profissional, viabilizando a
aplicabilidade das práticas
discutidas no encontro.

Palestra do Professor Ricardo Catunda
Palestra do Professora Elisabete Laurindo

A Presidente Nadja Harrop com o Secretário de Educação e o Gerente de Esportes da cidade de Bezerros,
ClaudemirVenceslaueEdvonaldoAlexandre.



III CICLO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO CREF12/PE LEVOU
CONHECIMENTO A ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DO INTERIOR

O III Ciclo de Capacitação
Profissional do CREF12/PE,
realizado durante a Semana
Acadêmica da Autarquia de
Ensino Superior de Arcoverde
(AESA), reuniu aproximadamente
100 estudantes e Profissionais de
Educação Física, que ao longo do
evento puderam participar de
forma gratuita de palestra e
minicursos.

A abertura do Ciclo, no
auditório da AESA, contou com a
participação do coordenador do
curso de Licenciatura em
Educação Física, Alexandre
Ferreira, e do coordenador do
Bacharelado, Alfredo Telino –
também Conselheiro do
CREF12/PE, além da presença da
Conselheira Suely Morais,
presidente da Comissão de
Educação Física Escolar do
CREF12/PE.

Na ocasião, o público
pode assistir à palestra do
presidente da Comissão de Ética
Profissional do CREF12/PE, Jorge
Araújo, que falou sobre a atuação
do Sistema CONFEF/CREFs e o
exercício profissional da
Educação Física. Também foram
sorteados brindes doados pela
empresa Qualicorp, parceira do
CREF12/PE na realização do
evento.

Nesta edição, foram ofertados três
minicursos com os temas: Dança
no Contexto da Academia e da
Escola – com a Professora Fatima
Bento, Métodos de Treino e Ensino
Aplicados às Modalidades
Esportivas, com o Professor
Fabiano Souza “Chokito” e
Interface da Educação Física
Escolar com a Saúde, com a
Professora Aline Brito.

As inscrições do evento
foram gratuitas para estudantes e
Profissionais de Educação Física

adimplentes, sendo solicitado 1kg
de alimento para doação à creche
da NEAP e à Igreja de São
Geraldo.

Após o encerramento dos
minicursos, as turmas puderam se
reunir novamente no auditório,
onde também ocorreu o curso de
Dança, para a dinâmica de
encerramento, momento no qual
foram sorteados kits de corrida
doados pela LW Esportes.

Jorge Araújo, Suely Morais, Alfredo Telino, Fátima Bento, Alexandre Ferreira, Aline Brito e
Fabiano Souza.

No dia 3 de maio, o
presidente da Comissão de Ética
Profissional do CREF12/PE,
Professor Jorge Araújo, esteve no
Centro Universitário Tabosa de
Almeida (ASCES-UNITA), em
Caruaru, a convite do professor
da instituição, Thiago Seixas,
ministrando uma palestra com o
tema: A Observância da Ética no
Exercício Profissional e a
Redução do Alcance Cível e
Criminal, para os estudantes do
6º período do curso de

Bacharelado em Educação Física
da instituição.

Já no dia 9 do mesmo
mês, o Conselheiro esteve na
Facottur, em Olinda, a convite da
Professora Camila Silva, que
ministra a disciplina Ética
Profissional em Educação Física,e
ministrou palestra para os
estudantes do 3º período do
curso de Bacharelado em
Educação Física, com o tema:
Responsabilidade Ética do

Responsável Técnico e as
Decorrentes Imputações Civis e
Criminais, tema de um artigo
publicado na 32ª Congresso
Internacional da FIEP.

CREF12/PE REALIZA PALESTRA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR



Os Conselheiros, Suely
Morais (presidente da Comissão de
Educação Física Escolar) e Jorge
Araújo (presidente da Comissão de
Ética Profissional) representaram
o CREF12/PE durante a abertura
do 1º Simpósio Nacional de Saúde,
realizado pela Faculdade Osman
Lins, localizada na cidade de
Vitória.

O evento teve como tema
“Atuação do Profissional de Saúde:
Uma visão Transdisciplinar”,
reuniu, entre os dias 08 e 10 de
maio, profissionais e acadêmicos
na quadra de esporte do campus.

Os Conselheiros fizeram
parte da composição da mesa de
autoridades formada durante a
abertura do evento, tendo o

Conselheiro Jorge Araújo
ministrado uma palestra “O
Bacharel em Educação Física e a
Comissão de Ética do CREF12/PE”,

com o objetivo de orientar os
futuros egressos acerca da
minimização de imputações de
suas atuações como profissionais.

CREF12/PE PARTICIPA DO 1º SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE DA FACOL

O CREF12/PE participou da
abertura do I Congresso Nordestino
de Esportes Coletivos, realizado na
Universidade Federal de
Pernambuco e organizado pelo
coordenador de Educação Física do
campus Vitória, prof. Iberê Caldas,
que teve com o tema: O Esporte
Coletivo em seu Contexto
Multiprofissional.

O evento com minicursos e
palestras trouxe para o público
discussões com importantes
profissionais da área desportiva,
tratando de forma técnica-científica
as formas como o esporte coletivo se
desenvolve atualmente.

Durante a mesa de abertura,
o presidente da Comissão de Ética

profissional do CREF12/PE, Prof.
Jorge Araújo, representou o Conselho
falando sobre a atuação do Sistema
CONFEF/CREFs e sobre os esportes
coletivos, temática do evento.
Também participaram o 2º vice-
presidente, Marcos Magalhães, os
Conselheiros Daniely Vieira, Gilmar
Santos e Jonas Coriolano, e a
Gerente Geral, Olga Paiva.

I CONGRESSO NORDESTINO DE ESPORTES COLETIVOS



FISCALIZAÇÃO EM AÇÃO

Durante ação que percorreu o
Agreste de Pernambuco, o
Departamento de Orientação e
Fiscalização do CREF12/PE verificou
diversas irregularidades no que se
refere ao exercício da Profissão e às
condições de funcionamento das
academias.

Ao todo, foram realizadas 26
ações de fiscalização nos municípios
de Águas Belas, Angelim, Bom
Conselho,Canhotinho, Correntes,
Garanhuns, São Bento do Una e
Terezinha sendo nove pessoas
notificadas por exercício ilegal da
profissão.

Por serem coniventes com o
exercício ilegal da profissão,
permitindo que leigos atuassem em
estabelecimentos prestadores de
serviços, 3 Profissionais de Educação
Física serão encaminhados à Comissão
de Ética Profissional do CREF12/PE e
responderão com as sanções
pertinentes.

Das academias visitadas, 3
foram notificadas por funcionarem

sem a presença de um Profissional de
Educação Física na orientação das
atividades ou por permitirem a
atuação de estagiários de forma
irregular. Além disso, 7
estabelecimentos tiveram as atividades
encerradas pois não havia nenhum
Profissional de Educação Física para
orientar os beneficiários. Dentre os
estabelecimentos, 5 foram notificadas
com o prazo de 48h para ajustarem-se

às normas. O não cumprimento das
exigências legais acarretará em
denúncia ao Ministério Público e à
Vigilância Sanitária do município, para
que seja efetuada a interdição.

Em Bom Conselho, os agentes
estiveram na delegacia da Polícia Civil
para registrar o Termo Circunstancial de
Ocorrência, após verificarem 3 pessoas
no exercício ilegal da profissão.

NO INTERIOR, CREF12/PE VERIFICA DIVERSAS IRREGULARIDADES EM
ACADEMIAS E ENCONTRA PESSOAS NO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO

NO INTERIOR, CREF12/PE VERIFICA DIVERSAS IRREGULARIDADES EM
ACADEMIAS E ENCONTRA PESSOAS NO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO

O Assessor Técnico da Fiscalização, André Souza, e o agente Marcelo Fernandes.

Durante ação de fiscalização
que aconteceu na quarta-feira, 17/05,
um homem que atuava como instrutor
de uma academia de ginástica, no
bairro de Casa Caiada, em Olinda, foi
preso por exercício ilegal da profissão
e por falsa identidade.

Ao checar, no sistema
cadastral, as informações fornecidas
pelo instrutor da academia durante

uma fiscalização anterior, os agentes
verificaram que os dados apresentados
não condiziam com o número de
registro apresentado por ele.

Após a constatação de que o
homem repassou informações
inverídicas, tendo informado o número
do CREF e o nome de um profissional
que é semelhante ao dele, os agentes
acionaram a Polícia Militar, que

conduziu o homem à delegacia, onde
foi lavrado o Termo Circunstanciado
de Ocorrência pela prática do crime de
falsa identidade, previsto no Art. 307
do Código Penal, e pela prática do
exercício ilegal da profissão, previsto
no Art. 47 do Lei de Contravenções
Penais. Além disso, também foi aberto
inquérito para investigar a conduta de
falsidade ideológica, prevista no Art.
299 do Código Penal.

Durante o mês de maio, o
Departamento de Orientação e
Fiscalização do CREF12/PE realizou
um total de 246 ações, em 35 cidades
diferentes, nas quais foram realizadas
fiscalizações em academias, escolas,

instituições públicas e privadas, e
estúdios.

Foram lavrados 27 autos de
infração para pessoas jurídicas, e 47
notificações para pessoas físicas.

Dos casos verificados, 26
foram encaminhados para análise da
Comissão de Ética Profissional do
CREF12/PE e foram registrados 3
boletins de ocorrência.



Foi lançada, no dia 30 de
maio, a Frente Parlamentar Mista de
Combate e Prevenção da Obesidade
Infantojuvenil, composta por 200
parlamentare, é presidida pelo
deputado Evandro Roman (PSD-PR),
doutor em Educação Física.

A Frente Parlamentar tem
como objetivo atuar no
desenvolvimento de programas e
ações efetivas no combate e na
prevenção da obesidade
infantojuvenil, em conjunto com
escolas e governos municipais e
estaduais, visando modificar o grave
cenário atual, no qual 1 a cada 3
crianças brasileiras entre 5 e 9 anos
de idade está acima do peso, e 8,4%

dos adolescentes são obesos,
segundo o Ministério da Saúde.

Participaram da cerimônia
diversos parlamentares, além do
presidente do CONFEF, Prof. Jorge
Steinhilber, da vice-presidente do
CREF12/PE, Prof. Carolina Maciel,
do presidente do CREF9/PR, Prof.
Antonio Eduardo Branco e da
presidente do CREF2/RS, Prof.
Carmen Masson.

Para o presidente do
CONFEF, Jorge Steinhilber, “o
lançamento de uma Frente
Parlamentar permite a criação de um
mecanismo para conjugar os esforços
das diversas pastas, ações e projetos

que visam combater uma situação
como hoje temos no país, em que
17,1% dos adolescentes estão com
sobrepeso, segundo o Ministério da
Saúde. A obesidade é um grande
desafio de saúde pública”, afirmou.

Já o presidente da Frente,
Evandro Roman, ressaltou que "a
obesidade infantil hoje no mundo
tomou proporções danosas,
principalmente, para a saúde pública.
E quando nós falamos em crianças,
temos que pensar que elas são os
adultos de amanhã, e se
desenvolverem maus hábitos
alimentares, ausência da atividade
física, e má qualidade de sono, serão
adultos doentes”, destacou o deputado.

FRENTE PARLAMENTAR MISTA DO COMBATE E PREVENÇÃO DA
OBESIDADE INFANTOJUVENIL É LANÇADA NA CÂMARA FEDERAL

O presidente do CREF9/PR, Prof. Antonio Eduardo Branco, o deputado Evandro Roman, a vice-presidente do CREF12/PE, Prof. Carolina Maciel e o
presidente do CONFEF, Prof. Jorge Steinhilber.



ESTUDANTES DA UNINASSAU PARTICIPAM DE TREINAMENTO COM
CONSELHEIROS DO CREF12/PE

CREF12/PE DEFENDENDO A SOCIEDADE E

VALORIZANDO A PROFISSÃO

Os conselheiros Jonas
Coriolano, Wellington Queiroz e
Kennedy Andrade, integrantes da
Comissão de Saúde e Qualidade
de Vida e Comissão de Eventos
estiveram na Uninassau
realizando uma apresentação
sobre as ações de promoção à
saúde que o CREF12/PE realiza.

O foco do encontro foi
firmar a parceria com a
instituição para que os estudantes
possam participar das ações,
adquirindo E SEDMENTAR OS
conhecimentos JA EXISTENTES
práticos e colaborando com as
iniciativas em benefício da
sociedade.

Os conselheiros
explicaram aos estudantes acerca
dos procedimentos realizados,

como: verificação de pressão

arterial, de glicemia, avaliação
antropométrica e orientações
sobre a prática de atividades

físicas, além de frisar a

importância que essas ações
têm para as pessoas
beneficiadas e para agregar

Rápidas

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO EMPOSSA
NOVOS CONSELHEIROS

O CREF12/PE participou
da posse dos novos Conselheiros
do Conselho Estadual de Saúde
(CES), um órgão colegiado de
caráter permanente, paritário e
deliberativo, com funções de
formular estratégias, controlar e
fiscalizar a execução da política
estadual de saúde, formado por
representantes do governo, dos

prestadores de serviços, dos
profissionais de saúde e dos
usuários do sistema.

O CREF12/PE conquistou
assento titular no segmento
trabalhador e continuará sendo
representado pela Chefe de
Fiscalização, Prof. Rosângela
Albuquerque.

Além dos Conselheiros
dos CES, estiveram presentes na
cerimônia o Secretário de Saúde
de Pernambuco, Dr. Iran Costa,
e integrantes do Conselho
Municipal de Saúde do Recife.

CREF12/PE PARTICIPARÁ DO COMITÊ ESTADUAL DE SAÚDE DO TJPE
A Chefe de Fiscalização,

Rosângela Albuquerque, que
representa o CREF12/PE no
Conselho Estadual de Saúde de
Pernambuco (CES), também
integrará o Comitê Estadual de
Saúde do Tribunal de Justiça de
Pernambuco.

A representante do
CREF12/PE foi escolhida a partir
de votação realizada no CES e
participará das reuniões do
Comitê, que têm como objetivo
criar uma rede que facilite o
recebimento das demandas
advindas da população, no que

se refere à saúde.

Além disso, o Comitê
tem a função de reunir
profissionais que participem de
discussões e emissões de notas e
pareceres, sempre que se fizer
necessário.
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