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Para celebrar o Dia do

Profissional de Educação Física,

comemorado em 1º de setembro, o

CREF12/PE realiza todos os anos

diversas ações voltadas a disseminar

na sociedade a importância desse

profissional, além de alertar sobre a

necessidade de praticar atividades

físicas com a orientação certa e

reforçar a missão do CREF12/PE de

defender a sociedade e valorizar a

profissão.

No dia 2 de setembro, no

Parque Santana, Zona Norte do

Recife, o CREF12/PE promoveu

uma ação de saúde, ofertando

serviços gratuitos à população.

Durante todo o dia, o público que

circulou pelo local pôde aferir a

pressao arterial, a glicemia e passar

por uma avaliação antropométrica.

Após a avaliação, o participante

recebia um relatório com seus

resultados e posteriormente, de

acordo com seu perfil, recebia

também as orientações necessárias

sobre a prática de atividades físicas

e como manter uma vida saudável.

Ao todo, foram realizados 115

atendimentos no parque.

No dia 21 de setembro, a

mesma ação ocorreu na Estação

Central de Metrô, no Recife. No

local, 329 pessoas foram

beneficiadas com os serviços

prestados pelo Conselho, e

receberam orientações sobre uma

vida mais ativa e saudável.

Os eventos foram

realizados em parceria com a

Faculdade Boa Viagem, a Uninassau

e a Faculdade São Miguel, que

encaminharam estudantes do curso

de Educação Física para colaborar

com os Conselheiros na realização

das atividades.

Ainda nas comemorações

de setembro, o CREF12/PE também

realizou palestras para estudantes

de Educação Física, sendo uma no

dia 1º de setembro, na Faculdade

dos Guararapes e a outra no dia 15

de setembro, na Universidade

Federal de Pernambuco. Ambas

trataram da atuação o Sistema

CONFEF/CREFs e a atuação

profissional e foram ministradas pela

chefe de fiscalização, Profª

Rosângela Albuqueruque.

Setembro chegou e é

com grande alegria,

mais uma vez, que

celebramos esse mês

dedicado aos

Profissionais de

Educação Física e ao

importante trabalho

que desempenham na sociedade.

Como já é nosso compromisso há alguns

anos, realizamos ações em prol da população

carente do Recife, oferecendo serviços de saúde e

disseminando a necessidade de praticar atividades

físicas regularmente e com a orientação profissional.

Essas ações são de extrema relevância tendo em

vista os altos índices de obesidade e sedentarismo,

pois quando a população compreende que a

prevenção é o melhor remédio no combate às

doenças, a demanda nas unidades de saúde

diminuem, os gastos com saúde são minorados e a

qualidade de vida das pessoas aumenta.

Outro ponto importante a destacar é que,

em 2017, o CREF12/PE promoveu a interiorização

da campanha do 1º de setembro, através da

divulgação em outdoor e busdoor nas cidades de

Vitória de Santo Antão, Caruaru e Arcoverde, no

Agreste, além de Serra Talhada e Petrolina, no

Sertão.

E para reforçar o papel do Sistema

CONFEF/CREFs e retirar dúvidas sobre a

regulamentação da profissão e a atuação do Profissional

de Educação Física, o CREF12/PE também promoveu

palestras para estudantes de Educação Física, para que

eles,ao ingressaremnaprofissão,compreendammelhoro

contextonoqualestarãoinseridos.

A todos os Profissionais de Educação Física,

nosso parabéns e tenham a certeza de que estamos junto

navalorizaçãodanossaprofissão.

Nadja Regueira Harrop

AÇÕES DO CREF12/PE CELEBRAM O MÊS DO
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CREF 000288-G/PE

Estação Central de Metrô, Recife.



CREF12/PE REALIZA AÇÕES INSTITUCIONAIS E RECADASTRAMENTO
BIOMÉTRICO EM GARANHUNS

De 20 a 22 de setembro, a
presidência do CREF12/PE esteve em
Garanhuns, interior de Pernambuco,
promovendo o programa “Gestão em
Ação”, que tem como objetivo se reunir
com autoridades e gestores públicos
ligados à educação, à saúde e ao esporte
para traçar estratégias que valorizem a
Educação Física e garantam à sociedade o
serviço de qualidade.

No dia 20, pela manhã, o
CREF12/PE se reuniu com o prefeito do
município, Izaias Regis, para falar da
atuação do Profissional de Educação Física
nos programas de Educação, Saúde e
Esportes do município. Na ocasião, o
prefeito informou que a prefeitura realizou
concurso no ano de 2015, no qual foram
chamados mais de 30 profissionais de
Educação Física para atuar nas secretarias
do município.

Durante a reunião, o Conselho
entregou ao prefeito um ofício que está
sendo enviado aos 184 municípios do
estado, tratando da obrigatoriedade da
oferta da disciplina Educação Física, do 1º
ao 9º ano da Educação Básica.

Para o prefeito Izaias Regis,
melhorar a qualidade da Educação Física,
seja nas escolas ou nos programas como o
Academia da Saúde e Academia da
Cidade, já melhora automaticamente a
saúde da população, diminuindo os custos
gastos com assistência médica.

A tarde o CREF12/PE se reuniu
com a gestora da Gerência Regional de
Educação – GRE Agreste Meridional,

Adelma Silva, para tratar da oferta da
Educação Física da rede de ensino. A
presidente relatou as denúncias que o
CREF12/PE vem recebendo que tratam de
professores de outras disciplinas
ministrando aulas Educação Física, como
forma de complementação de carga
horária, e de leigos atuando nos jogos
escolares.

No dia 21, pela manhã, o
CREF12/PE esteve com a Secretária de
Saúde, Shisneyda Furtado, e com o
Secretário de Juventude, Esportes e Lazer,
Carlos Eugênio, falando sobre os
programas ofertados pelas secretarias que
envolvem a atuação dos Profissionais de
Educação Física, como o Academia da
Saúde e Academia da Cidade. Foi
ressaltada a diferença nas formações do
licenciado e do bacharel e a necessidade
de realizar concursos e seleções públicas
para atender a demanda do município.

A secretária Shisneyda Furtado
ressaltou que “a aproximação do Conselho
é de grande importância para auxiliar na
qualidade do serviço ofertado pela
Secretaria de Saúde à população”. O
secretário Carlos Eugênio também
ressaltou que a parceria com o Conselho
melhora a qualidade do serviço prestado a
população, garantindo que os Profissionais
que atuam nos programas da Secretaria
são devidamente habilitados ao exercício
profissional.

A tarde, o CREF12/PE esteve
com a promotora do Ministério Público
Federal, Dra. Polireda Bezerra, momento
no qual foram relatadas as denúncias de
faculdades funcionando na região sem a
autorização do MEC. O CREF12/PE

denunciou em 2015 a situação ao MPF,
tendo a promotora coletado os novos
dados mostrados pelo CREF12/PE para
seguir as investigações do processo.

No dia 22, a presidente Nadja
Harrop e a chefe de fiscalização Rosângela
Albuquerque participaram de entrevista
ao vivo da Rádio Jornal do Commercio,
falando sobre o programa Gestão em
Ação, sobre o trabalho do Departamento
de Fiscalização e sobre o recadastramento
biométrico, que ocorreu ao longo dos três
dias dentro da GRE, onde funcionou a
Ação Itinerante, simultaneamente às ações
da presidência.

Logo após a entrevista, o
CREF12/PE se reuniu com a diretora de
Vigilância em Saúde, Katharina Almeida,
para agradecer todas as ações conjuntas já
realizadas com o Conselho e reafirmar a
parceria tão importante no que se refere à
defesa da sociedade. Em seguida, o
Conselho seguiu para a Autarquia de
Ensino Superior de Arcoverde – AESGA,
onde esteve com a presidente Suiane
Rodrigues e a diretora geral acadêmica
Adriana Carvalho. No momento, a
presidente da AESGA relatou que a
Autarquia solicitou ao Conselho Estadual
de Educação a autorização para que seja
instalado o curso de bacharelado em
Educação Física. O CREF12/PE se colocou
à disposição para colaborar, emitindo um
parecer referenciando o número de
profissionais existentes no Agreste
Meridional e suas referentes habilitações,
sendo a abertura do curso uma forma de
atender a demanda da região, que
apresenta uma maioria de licenciados.

Galeria

Ação no Parque Santana Palestra na UFPE



GRE

A presidente Nadja Harrop e a Prof.
Rosângela Albuquerque também concederam
entrevista para a Rádio Sete Colinas, falando
sobre todas as ações que o Conselho
desenvolveunaregião.

E encerrando a agenda em
Garanhuns, o CREF12/PE recebeu um grupo
de profissionais que passaram em concurso
público da Prefeitura e também do Estado,
masquenão foramchamadosparaassumiras
funções, mesmo havendo demanda na região.

Os profissionais denunciaram que o Estado
tem relocado professores de outras regiões,
mesmo havendo pessoas na lista de espera do
concurso para serem chamadas, além de
colocar professores de outras disciplinas para
atuarnaEducaçãoFísica.

Galeria

Prefeitura GRE

Secretária de Saúde e Secretário de Esportes

Ministério Público Federal

Vigilância Sanitária

AESGA

Biometria



INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O I SIMPÓSIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DO CREF12/PE

Durante os dias 24 e 25 de
novembro de 2017, o CREF12/PE
realizará mais um evento pensando na
qualificação dos Profissionais de
Educação Física e estudantes da área: o
I Simpósio Regional de Educação Física,
com o tema: Ciência e Aplicabilidade.

O evento será realizado na
Faculdade Boa Viagem e terá como
objetivo estimular e propagar a
produção científica dos participantes,
através dos minicursos, das

conferências e mesas redondas, além de
promover debates sobre Saúde,
Esporte, Educação Física no contexto
geral e Ética.

Para os profissionais de
Educação Física que estão adimplentes
a inscrição é GRATUITA, até o dia 30 de
setembro. Após essa data, o valor da
inscrição será de R$50. Para os
estudantes, a inscrição custa R$30 e
para os demais profissionais o valor é de
R$100.

Serão ofertados 6 minicursos, 3
conferências e 3 mesas redondas. As
inscrições podem ser realizadas ,
através do site
www.cref12.org.br/eventos.

Cada participante poderá se
inscrever nas 3 conferências, nas 3
mesas e em até 3 minicursos.

Aproveite essa oportunidade de
atualizar seu currículo profissional.

24/11/2017 – Sexta-feira

8h às 9h – Credenciamento;

9h às 12h – Minicurso: Educação
Física Escolar – Dr. Ricardo Catunda
e minicurso: Educação Física e
Promoção da Saúde – Ms Cláudio
Castro (escolher apenas uma opção).

14h – Apresentação Cultural

14h15 às 15h – Conferência de
abertura com o presidente do
Colégio dos Presidentes do CONFEF
e presidente do CREF6/MG, Cláudio
Augusto Boschi.

15h às 16h30 – Conferência
Empreendedorismo: Mudança de
Atitude e Sucesso, com Marynes
Freixo.

16h30 às 18h – Mesa redonda
Educação Física Inclusiva, com a
Dra. Ana Zélia Belo (UNINASSAU),
Jorge Henrique Albuquerque
(FADIMAB) e Tainá Vidal (FBV);

18h30 às 21h30 – Minicurso Lutas –
Uma abordagem ampliada, com o
Esp. Bruno Amorim e minicurso
Neurobiomecânica da Postura:
Princípios Básicos, com a Ms.
Daniely Vieira (escolher apenas uma
opção).

25/11/2017 – Sábado

9h às 12h – Minicurso
Empreendedorismo: Abertura e
expansão de negócios, com com
Marynes Freixo e minicurso

Treinamento Funcional – Teoria e
Aplicabilidade, com o Esp Hugo Luz
(escolher apenas uma opção).

13h às 14h30 – Mesa redonda
Educação Física Escolar, com Dr.
Ricardo Catunda (UFCE) e Ms
Daniely Vieira (FASNE);

14h40 às 16h – Mesa redonda
Promoção da Saúde com o Ms
Cláudio Castro (FSM), Jonathan
Nicolas (FG), Ms. Edil Albuquerque
(FSM)

PROGRAMAÇÃO

*Palestrante sujeito a alteração



NA PREFEITURA DE OLINDA, CREF12/PE DISCUTE PARCERIAS PARA
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Na manhã da quarta-feira,
27/09, o CREF12/PE esteve na
Prefeitura de Olinda, reunido com o
prefeito do município, Lupércio
Nascimento, conhecido como “Professor
Lupércio”, com o vice-prefeito, Márcio
Botelho e com o secretário de Educação
Paulo Roberto Souza, conversando
sobre a realização de eventos que visam
a capacitação dos professores de
Educação Física do município, a
exemplo de 2015, quando o Conselho
realizou o I Seminário de Educação
Física e Esporte Escolar, em parceria
com a Secretaria de Educação.

A reunião foi articulada pela
vereadora do município, Denise
Almeida, que propôs ao CREF12/PE a
realização do II Seminário, no primeiro
semestre de 2018. O evento será
gratuito, com oficinas e palestras na
área da Educação Física, Desporto e
Saúde, direcionado para os professores
da rede de ensino municipal, estadual,
particular e para profissionais de
Educação Física em geral.

Também esteve presente na
reunião o vereador Marcelo Gonçalves,
que é profissional de Educação Física e
também se colocou à disposição para
contribuir e promover ações em prol da
Educação Física no município.

Olinda, em 2016, foi a primeira
cidade de Pernambuco a sancionar uma
lei (Lei 5980/2016) que garante a
presença do professor de Educação

Física licenciado nas aulas da disciplina,
seja na rede de ensino municipal ou
privada. A publicação da lei ocorreu
após diversas reuniões do CREF12/PE
na Câmara de Vereadores e da
realização de audiência pública que
discutiu o tema.

Representando o CREF12/PE
durante a reunião estiveram a
presidente Nadja Harrop e a vice-
presidente Carolina Maciel. A
presidente ressaltou a importância da
Lei 5980/2016 para a Educação Física
do município, ressaltando que outras
cidades deveriam seguir o exemplo de
Olinda.

A presidente explicou ainda
sobre a obrigatoriedade de registro para
atuação profissional em qualquer dos
campos de intervenção, e as diferenças

entre a atuação do licenciado e do
bacharel em Educação Física.

O prefeito de Olinda parabenizou
o Conselho pela sua atuação e colocou a
prefeitura à disposição para colaborar com
o que for necessário para melhorar a
qualidade de vida da população.

O secretário de Educação, Paulo
Roberto Souza ressaltou a importância do
trabalho do CREF12/PE no que se refere
ao resgate do verdadeiro papel do
professor de Educação Física dentro da
escola.

Além do II Seminário, o Conselho
também propôs a realização de ações de
saúde nas escolas do município, como
forma de incentivar os jovens a cuidarem
da saúde e praticarem atividades físicas de
forma regular.



Durante a 14ª Mostra Brasil Aqui

tem SUS, que ocorreu no XXXIII

Congresso Nacional de Secretarias

Municipais de Saúde (Conasems),

realizado em Brasília, no mês de julho, o

Programa Academia da Cidade do Recife

(PAC) venceu como melhor experiência na

categoria Atenção Básica, com a

apresentação do coordenador do PAC,

Prof. Ricardo Menezes, sobre o trabalho

que é desenvolvido junto aos usuários.

A presidente da Associação dos

Profissionais de Educação Física de

Pernambuco (APEF), a profissional Liana

Lisboa, esteve no CREF12/PE,

acompanhada dos profissionais Cícero

Figueiredo e Luiz Antonio de Assis, todos

profissionais do PAC, sendo o último

conselheiro do CREF12/PE, ocasião na

qual foi o relatada a importante premiação

recebida pelo PAC, assim como os

problemas que o programa vem

enfrentando.

O Programa Academia da Cidade

tem 15 anos e está ligado à Secretaria de

Saúde do Recife. Ao todo, são 154

profissionais de Educação Física

atendendo cerca de 32 mil usuários, nos

42 polos espalhados pelas comunidades do

Recife.

Os profissionais de Educação

Física que atuam no programa oferecem

diversas atividades como aulas de

ginástica, dança, práticas corporais,

prescrição e orientação de exercícios,

dentre outros.

Mas apesar do importante

trabalho desenvolvido pelos profissionais

de Educação Física do PAC, levando saúde

e qualidade de vida através das práticas da

Educação Física e do programa ser

referência quando trata-se de práticas

exitosas em políticas públicas de

promoção à saúde, o PAC enfrenta

diversas dificuldades que já foram

relatadas aos gestores municipais e

discutidos durante audiência pública,

como informou a professora Liana Lisboa.

Os profissionais do programa

relatam que a insegurança tem tomado

conta do programa, com constantes

assaltos e arrombamentos. O polo da

Avenida Beira Rio, localizado no bairro da

Torre, foi arrombado e furtado no final de

agosto. As grades do local onde são

armazenados os equipamentos foram

quebradas e foram levados equipamentos

utilizados nas aulas, um bebedouro,

balanças, cadeiras e outros objetos.

Essa não é a primeira vez que

arrombamentos e furtos acontecem, e os

materiais que foram adquiridos depois de

toda a mobilização dos profissionais e dos

usuários na audiências públicas e

reuniões, estão sendo furtados ou

danificados. A situação foi agravada

quando, ainda no ano passado, a

prefeitura dispensou os vigilantes noturnos

em todas as academias da cidade, o que

causou insegurança tanto para

professores, quanto para alunos.

Outro problema enfrentado pelo

PAC é a falta de materiais que auxiliariam

na qualidade dos serviços prestados, como

a falta de aparelhos para medir a glicose,

por exemplo.

O professor Luiz Antonio relata a

importância do PAC para a população,

como política pública de saúde, atuando

na atenção básica, promovendo saúde e

qualidade vida e auxiliando também

pessoas com doenças crônicas. O

conselheiro também lamenta as

dificuldades que o programa vem

enfrentando. “Um dos principais

problemas que temos é a manutenção da

estrutura do programa, a falta de recursos

materiais, a carência na higiene e limpeza

do polo e das áreas ao redor e a

infraestrutura. Temos, por exemplo,

usuários hipertensos e diabéticos que

precisam utilizar o banheiro, que em

muitos polos não tem e quando tem a

higiene e a manutenção deixam a

desejar”.

Outro problema relatado é a

disparidade salarial dos profissionais que

atuam no programa em relação aos demais

da área da saúde, e a carência no número de

profissionais. “Precisa-se de um concurso

para repor o quadro de funcionários, haja

vista que o último foi realizado há dez anos,

portanto há uma grande defasagem no

número de profissionais para atender a

demanda de usuários”, ressalta o

conselheiroLuizAntonio.

ACADEMIA DA CIDADE: APESAR DAS DIFICULDADES, PROGRAMA É
SUCESSO ENTRE OS USUÁRIOS E GANHA PRÊMIO DURANTE CONGRESSO

Luiz Antonio, Liana Lisboa, Nadja Harrop, Cícero Figueiredo e Carolina Maciel



No mês de setembro, o
Departamento de Fiscalização e
Orientação do CREF12/PE realizou
um total de 245 ações de
fiscalização, as quais ocorreram em
academias, escolas, estúdios,
instituições públicas e privadas,
percorrendo 19 cidades de
Pernambuco.

Durante as ações, 38
pessoas foram notificadas por
irregularidades no exercício
profissional, além de lavrados 10
autos de infração para pessoas
jurídicas. Dos casos, 1 foi
encaminhado à Comissão de Ética
Profissional do CREF12/PE e ao
Mnistério Público.

Em uma escola estadual,
localizada no Centro de Lajedo, com
27 turmas de Ensino Médio e a
oferta de Educação de Jovens e
Adultos (EJA), os agentes de
orientação e fiscalização
constataram as denúncias que o
CREF12/PE vem recebendo, que
tratam de professores de outras
disciplinas ministrando Educação
Física. Na escola, uma professora
de matemática e um professor de
história estavam ministrando aulas
de Educação Física. Um profissional
de Educação Física também
ministrava as aulas, no entanto, o
mesmo não apresentava registro no
Sistema CONFEF/CREFs.

Os professores de
matemática e história foram
orientados a se afastarem

imediatamente das atividades, pois
estavm no exercício ilegal da
profissão.O professor de Educação
Física que não possuia registro foi
orientado a procurar o Conselho em
um prazo de até 48h para
regularizar seu exercício
profissional.

Ainda em Lajedo, o
CREF12/PE realizou ações
conjuntas com a Vigilância Sanitária
do município, encontrando diversas
irregularidades em academias do
município, como por exemplo, a
falta de um profissional de
Educação Física orientando as
atividades, academias sem registro,
com estrutura precária,
profissionais com cédula de
identidade vencida e até mesmo
leigos no exercício ilegal da
profissão. Cada situação específica
era orientada visando a
regularização da atuação
profissional e a segurança da
sociedade.

Em Orobó, os agentes
estiveram na Secretaria de
Educação Municipal, onde foram
recebidos pela secretária Maria de
Santana Aguiar, que informou que
há 30 escolas sob o comando da
Secretaria, nas quais a disciplina
Educação Física é ofertada apenas
do 6º ao 9º ano.

Do 1º ao 5º ano e na
Educação Infantial, as aulas de
Educação Física são realizadas como
"recreação", ministradas pelos

professores polivalentes, segundo
classifica a Secretária de Educação
do município.

A equipe orientou a gestora
acerca da obrigatoriedade de
ofertar a disciplina Educação Física,
em todos os níveis da Educação
Básica,conforme a Lei de DIretrizes
e Bases da Educação Nacional.
Além disso, as aulas só podem ser
ministradas por professores
licenciados em Educação Física e
registrados no Sistema
CONFEF/CREF’s, conforme a Lei nº
9.696/98. A Secretária Maria
Santana também foi orientada que
os professores de Educação Física
que não possuem registro no
Conselho devem solicitá-lo com
urgência e que aqueles que estão
atuando sem a devida formação
devem afastar-se das atividades
imediatamente.

Em Surubim, os agentes
estiveram na Secretaria de
Educação e Cultura, sendo
recebidos pela coordenadora da
Educação Infantil,Maria Aureliana.A
coordenadora informou que do 1º ao
5º ano do Ensino Fundamental as
aulas de Educação Física são
ministradas pelo professor regente.

A mesma foi orientada que
esses professores devem ser
afastados das aulas pois a atividade
é privativa dos professores de
Educação Física. Também foi
solicitada à Secretaria a lista de
professores de Educação Fisica que
atuam na educação do município.

FISCALIZAÇÃO EM AÇÃO
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Pernambuco

Presidente: Nadja Regueira Harrop - CREF 000288-G/PE

1ª Vice-Presidente: Carolina Vanderlei Maciel - CREF - 000390-G/PE

2º Vice-Presidente: Marcos Aurélio magalhães - CREF 000552-G/PE

1ª Secretária: Daniely Vieira Gomes de Souza - CREF 002682-G/PE

2º Secretário: Luiz Antonio Nunes de Assis - CREF 002091-G/PE

1ª Tesoureiro: Suely Morais de Santana - CREF 000187-G/PE

2º Tesoureiro: Jonas Coriolano da SIlva - CREF 000327-G/PE

Alfredo Telino Leal de Lacerda - CREF 000070-G/PE

Claudio Renato Oliveira Beltrão de Castro - CREF 000194-G/PE

Gilberto Ribeiro de Freitas - CREF 000122-G/PE

Gilmar Ferreira dos Santos - CREF 000174-G/PE

Gisalda Bandeira Galindo - CREF 000415-G/PE

Jéfter Domingos Barbosa Campos - CREF 002346-G/PE

Jorge Luiz de Araújo - CREF 000065-G/PE

José Pinto Lapa - CREF 000309-G/PE

Karla Chagas Toniolo - CREF 000246- G/PE

Kennedy Costa de Andrade - CREF 000789-G/PE

Luiz Henrique Pereira de Aguiar - CREF 000426-G/PE

Martha Teles Espíndola - CREF 000231-G/PE

Osvaldo Henrique de Figueiredo Serejo - CREF 000462-G/PE

Roseane da Cruz Cavalcanti - CREF 000773-G/PE

Vera Lúcia Samico Rocha - CREF 000033-G/PE

Veronica Machado Lins - CREF 000849-G/PE

Telma Maria da Silva Lins - CREF 000118-G/PE

Wellington Medeiros de Queiroz - CREF 000279-G/PE

Comissão de Comunicação

Valéria Sales CREF 000213-G/PE - Presidente

André Luiz de Souza CREF 002443-G/PE

Sol Vasconcelos Lima - Jornalista/Redatora

Acesse nosso site:

www.cref12.org.br




