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Em reunião promovida

pelas Comissão de Saúde e

Qualidade de Vida e Comissão

de Eventos, o CREF12/PE

recebeu, na tarde da terça-

feira (06/06), o vice-reitor da

UNINASSAU, Sr. Antonio

Neto, acompanhado do

coordenador do curso de

Educação Física, Osvaldo

Serejo, que é também

Conselheiro do CREF12/PE, e

da consultora comercial,

Adjane Silva, para tratar de

parcerias entre o Conselho e a

Instituição de Ensino Superior

(IES).

Na ocasião, foi

discutida a participação de

estudantes do cursos de

Educação Física nas ações de

saúde promovidas pelo

CREF12/PE, que oferecem ao

público serviços de saúde e

orientações sobre um estilo de

vida ativo e saudável.

A presidente em

exercício do CREF12/PE, Prof.

Carolina Maciel, ressaltou a

importância da aproximação

da autarquia com as unidades

formadoras, para que o

estudante conheça o trabalho

e o papel do Conselho que

orientará o exercício

profissional. A Prof. Carolina

Maciel também destacou a

oportunidade que os

estudantes têm de participar

dos eventos realizados pelo

Conselho, momentos nos quais

eles podem adquirir

conhecimentos práticos para a

sua formação, interagir com

os Profissionais de Educação

Física já atuantes e com os

Conselheiros, além de

contribuir com ações sociais

que beneficiam população.

Também participaram

da reunião o 2º vice-presidente

do CREF12/PE, Prof. Marcos

Magalhães, e os Conselheiros

Jonas Coriolano, presidente da

Comissão de Saúde e

Qualidade de Vida e Wellington

Queiroz, membro das

Comissões envolvidas na

reunião.

A terceira versão da

Base Nacional Comum

Curricular (BNCC),

documento que nortea

a educação no Brasil,

entregue ao Conselho

Nacional de Educação

(CNE), está sendo

debativo com a sociedade, para só então ser

homolado pelo Ministro da Educação. Para isso, o

CNE está realizando audiências públicas nas

regiões do país.

O documento refere-se aos Ensinos

Infantil e Fundamental. O Ensino Médio será

tratado em documento a parte. Antes da terceira

versão da BNCC ser homologada pelo Ministério

da Educação serão realizadas cinco audiências

públicas que discutirão com instituições, órgãos e

com o público em geral, as considerações acerca

do documento.

Durante as audiências serão coletadas as

contribuições da população e posteriormente o

CNE formulará um parecer sobre o documento. A

realização dos eventos seguirá o seguinte

cronograma: Manaus 07/07, Recife 28/07,

Florianópolis 11/08, São Paulo 25/08 e por fim

Brasília 11/09. E como a obrigatoriedade da

Educação Física em todos os níveis da Educação

Básica, ministrada por professores licenciado em

Educação Física, não está comtempadaa nessa

terceira versão, o Sistema CONFEF/CREFs,

juntamente com os professores de Educação Física,

está se mobilizando para participar das audiências

e reforçar a necessidade de retificação no

documento.

Participe conosco! As inscrições para as

audiências devem ser realizadas em

cnebncc.mec.gov.br, onde estão todas as informações

necessárias para contribuir com a melhoria da BNCC.

Nadja Regueira Harrop

CREF12/PE FIRMA PARCERIA COM CENTRO
UNIVERSITÁRIO

CREF 000288-G/PE

Wellington Queiroz, Adjane Silva, Carolina Maciel, Antonio Neto, Marcos Magalhães,
Osvaldo Serejo e Jonas Coriolano.



No encontro, também foi
discutida a participação do
CREF12/PE na colação de grau
dos estudantes, para que os
egressos possam receber a
Cédula de Identidade Profissional

(CIP) durante a cerimônia festiva,
como já vem acontecendo em
outras IES do estado.

O vice-reitor da
UNINASSAU, Sr. Antonio Neto,

destacou que essa aproximação
dos estudantes com o CREF12/PE
dá a eles a segurança de saber
que terá um Conselho atuante
valorizando a sua profissão.

RECIFE SEDIA III MEETING NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR

Parceria do CREF12/PE com a IBGM/IBS, organizadora do evento, ofereceu bolsas para
a participação de Profissionais de Educação Física no evento

Durante os dias 03 e 04 de
junho, o Recife sediou a terceira
edição do Meeting Nacional de
Educação Física Escolar, um
evento promovido pela IBGM/IBS,
realizado no Centro de Convenções
de Pernambuco.

O Meeting trouxe debates
sobre as mudanças e as
necessidades da Educação Física
Escolar no contexto atual, com
discussões direcionadas para a
comunidade científica, para os
estudantes de Educação Física e
para os professores das redes
pública e privada.

A partir da parceria
firmada entre o CREF12/PE e a
IBGM/IBS, cinco Profissionais de
Educação Física que apresentaram
situação regular no que se refere
as obrigações estatutárias perante
o Conselho, participaram de forma
gratuita do evento, a partir de
inscrição realizada via e-mail e por
ordem de recebimento do
CREF12/PE.

A presidente da Comissão
de Educação Física Escolar, Prof.
Suely Morais, o 2º vice-
presidente, Prof. Marcos
Magalhães e a chefe de
Fiscalização, Prof. Rosângela
Albuquerque, participaram do

evento, que dentre outros temas,
falou sobre a Nova Base Nacional
Comum Curricular, assunto tratado
em maio, no I Fórum de Educação
Física Escolar/2017 realizado pelo
CREF12/PE.

A Chefe de Fiscalização Rosângela Albuquerque, a Coordenadora de Bacharelado em Educação
Física da IBGM, Camila Freitas, o Coordenador da Licenciatura em Educação Física da IBGM,
"Tacão", a Conselheira Suley Morais, que é presidente da Comissão de Educação Física Escolar e
o 2º vice-presidente Marcos Magalhães.

Os representantes do CREF12/PE com a palestrante Suraya Darido, que teve como
tema de sua palestra " Base Nacional Comum Curricular e Educação Física: como
lidar com este documento?"

O Profissional de Educação Física Weudes Fernandes, um dos ganhadores
da participação gratuita a partir da parceria do CREF12/PE com a IBGM/IBS.



CREF12/PE LANÇA NOVO SITE, COM DESIGN MODERNO E MAIS
EFICIENTE

Pensando em melhorar a
comunicação com os Profissionais
de Educação Física e facilitar o
acesso às informações do
Conselho, o CREF12/PE lançou
seu novo site, com design
moderno e eficiente, que facilitará
o acesso dos usuários.

O novo site é moderno,
prático e eficiente. Nele, o
Profissional de Educação Física

poderá utilizar a ferramenta de
busca para encontrar o conteúdo
que deseja, além de baixar os
formulários de serviços, realizar
denúncias, visualizar notícias,
campanhas e fotos, além de
interagir com nossas redes
sociais.

Tudo isso foi pensado
como forma de melhorar nossa
comunicação com os Profissionais

e com a sociedade, além de
reafirmar o compromisso do
CREF12/PE em valorizar a
Educação Física.

Acesse www.cref12.org.br
e confira o que preparamos para
você. Acesse também nosso canal
no youtube (CREF12
Pernambuco), e assista à
Presidente Nadja Harrop falando
sobre o lançamento do novo site.

A Chefe de Fiscalização,
Prof. Rosângela Albuquerque,
que representa o CREF12/PE no
Conselho Estadual de Saúde
(CES Pernambuco) e no
Conselho Municipal de Saúde
(CMS Recife) participou da 1ª
Conferência Estadual de
Vigilância em Saúde, que
aconteceu no Centro de
Convenções de Pernambuco, de
12 a 14 de junho.

O objetivo das
Conferências é debater as
propostas elaboradas nas
etapas Macrorregionais,
visando o fortalecimento das

políticas públicas em vigilância
saúde e seus processos de
trabalho, no âmbito Regional,
Estadual e Nacional.

Também no Centro de
Convenções de Pernambuco,
aconteceu 2ª Conferência
Estadual de Saúde das
Mulheres (2ª CESMU), de 14 a
16 de junho, onde foram
debatidas as propostas
elaboradas nas etapas
Macrorregionais que tratam da
garantia e manutenção dos
direitos das mulheres e de
estratégias para as políticas
públicas da saúde das mulheres.

Além disso, a Prof.
Rosângela Albuquerque foi
eleita para participar da
Conferência Nacional, como
epresentante de CES-PE.

A etapa nacional será
realizada em Brasília, de 17 a
20 de agosto.

CONFERÊNCIAS DE SAÚDE EM PERNAMBUCO DEBATEM
PROPOSTAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SETOR



FISCALIZAÇÃO EM AÇÃO

Ao longo do mês de junho, o
Departamento de Orientação e
Fiscalização do CREF12/PE realizou
um total de 169 ações, em academias,
clubes, escolas, instituições, jogos e
estúdios, as quais foram realizadas
em 28 cidades de Pernambuco.

Foram lavrados 11 autos
de infração para pessoas jurídicas,
36 notificações para pessoa física,
sendo 9 casos encaminhados para
análise da Comissão de Ética
Profissional do CREF12/PE.

Em Paulista, os agentes
estiveram no Ministério Público de
Pernambuco (MPPE) solicitando

que o órgão interditasse alguns
estabelecimentos da cidade, por
não ofertarem no serviço prestado,
segurança e qualidade aos
beneficiários. Os estabelecimentos
funcionavam sem a presença de
Profissionais de Educação Física,
sem registro ou sem responsável
técnico, mesmo após terem
recebido orientações do
CREF12/PE.

No Cabo de Santo
Agostinho, a equipe também
esteve no MPPE, informando ao
órgão sobre estabelecimentos que
funcionam em descumprimento à
legislação, visando a assinatura de

um Termo de Ajustamento de
Conduta que solucione as referidas
questões.

Em Belém de São
Francisco, onde aconteciam os
jogos escolares, os agentes
realizaram uma ação com o
objetivo de orientar sobre a
obrigatoriedade de, como
treinador desportivo, estar
presente um Profissional de
Educação Física, também sendo
obrigatória a presença do
profissional Licenciado em
Educação Física, nas aulas da
disciplina em todas as séries de
ensino.

CREF12/PE REALIZAÇÃO AÇÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NOS JOGOS ESCOLARES DE MORENO

O Departamento de
Orientação e Fiscalização do
CREF12/PE esteve no município de
Moreno, entre os dias 21 e 29 de
junho, período no qual foram
realizados os jogos escolares
promovidos pelo município, que
está localizado na Região
Metropolitana do Recife.

A equipe esteve no Ginásio
Zezo Bernardo, na quadra do
Colégio Municipal Baltazar, sendo
recebida pelo Sr. João Jerôncio
Barbosa, gerente de Esportes do
município. Os agentes constataram
que não havia, no período da
manhã, um Profissional de
Educação Física habilitado que
respondesse como delegado de
quadra, durante os jogos.

Os agentes foram
informados que neste ano há em
torno de 12 escolas particulares,
estaduais e municipais
participando das competições.
Foram identificados 7 pessoas
orientando as atividades, sendo
que destas, apenas 5 eram
Profissionais registrados no
CREF12/PE. Uma Profissional de
Educação Física que não possuía
registro foi orientada a
providenciar de imediato o registro

no Sistema CONFEF/CREFs.
Também foi encontrado um leigo
no exercício ilegal da profissão, o
qual foi orientado a afastar-se das
atividades por serem de realização
exclusiva dos profissionais de
Educação Física.

Os agentes ainda
informaram que somente pode
permanecer no banco de reservas

como Técnico ou Assistente
Técnico, orientando as equipes, um
Profissional de Educação Física
habilitado pelo Sistema
CONFEF/CREFs, além da presença
de um delegado de quadra durante
a realização das partidas, devendo
este também ser um Profissional
habilitado.



CREF12/PE REALIZA AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO
INTERIOR DO ESTADO

Durante os dias 5 e 9 de
junho, o Departamento de Orientação
e Fiscalização do CREF12/PE realizou
ações no interior de Pernambuco, para
verificar denúncias de irregularidades
no exercício da profissão e nos
estabelecimentos prestadores de
serviços, na área da Educação Física e
desporto.

No total, a equipe realizou 29
ações, nas quais foram abrangidos os
municípios de Belo Jardim, Floresta,
Belém de São Francisco, Petrolândia,
Tacaratú, Ibimirim, Buíque, Arcoverde,
Pesqueira e Sanharó.

No município de Belo Jardim,
a pedido da Promotora de Justiça, Dra.
Sophia Wolfovitch Spinola, a equipe
realizou ações em academias e
espaços onde são orientados
treinamentos funcionais. Os
encaminhamentos foram entregues à
Promotoria que fará um Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC com as
academias do município, visando
sanar as irregularidades para que a
população que se exercita nesses
estabelecimentos tenha um serviço de
qualidade e seguro.

Em Belém de São Francisco a
equipe esteve em escolas e nos jogos
escolares, sendo constatado que
diversas pessoas atuavam ilegalmente,
as quais foram notificadas e,
posteriormente, foi encaminhada
denúncia ao Ministério Público de
Pernambuco acerca das situações de
ilegalidade constatadas. Além disso, os
agentes estiveram na Secretaria de
Educação e Esporte do município, em
reunião com o Secretário Adjunto,
Humberto Maciel dos Santos, o qual
foi orientado acerca da
obrigatoriedade do cumprimento das

Leis nº 9.394/96 (Estabelece as
diretrizes e bases da educação
nacional) e 9.696/98 (Regulamenta a
Profissão de Educação Física).

Ao final das ações pelo
interior, 11 pessoas foram notificadas
por exercício ilegal da profissão e irão
responder de acordo com o Art. 47 do
Decreto Lei nº 3.688/1941 (Lei de
Contravenções Penais). Também serão
encaminhados para análise da
Comissão de Ética Profissional do
CREF12/PE 7 Profissionais de
Educação Física, por agirem de forma
conivente com o exercício ilegal da
profissão, além de permitirem que os
estabelecimentos nos quais atuam
como Responsáveis Técnicos (RTs)
funcionassem sem profissional
habilitado e com leigos orientando as
atividades.

Dos locais fiscalizados, 14
apresentavam irregularidades
funcionando em desconformidade com
a legislação, atuando de forma
clandestina ou sem um profissional
habilitado. Foi solicitado o
encerramento das atividades de 5
estabelecimentos por não oferecerem
condições seguras e qualidade nos
serviços ofertados à população, além
de não apresentarem Profissionais de
Educação Física orientando as
atividades.

Participaram das ações a
Chefe do Departamento de Orientação
e Fiscalização, Rosângela
Albuquerque, e os Agentes de
Orientação e Fiscalização, Marcelo
Santos e Danilo Abreu.

Os Agentes de Orientação e Fiscalização, Danilo Abreu (CREF 006345-G/PE) e Marcelo Santos

de Orientação e Fiscalização, Rosângela Albuquerque (CREF 000404-G/PE).

(CREF 005785-G/PE), a Promotora de Justiça, Dra. Sophia Spinola e a Chefe do Departamento de



Rápidas

Os Conselheiros Jonas
Coriolano (presidente Comissão de
Saúde e Qualidade de Vida),
Wellington Queiroz e Kennedy
Costa estiveram no CRN6, para
tratar de parcerias na realização de
eventos em comemoração ao Dia do
Profissional de Educação Física e
Dia do Nutricionista, com ações de
saúde em prol da sociedade.

A proposta é que seja
realizado um evento em parceria
entre os dois Conselhos
Profissionais, na Estação Central do
Metrô, no Recife, com data a ser
definida, no qual serão oferecidos
serviços como aferição da pressão
arterial, teste glicêmico, avaliação
antropométrica e orientações
nutricionais.

Representando CRN6, participaram
da reunião o presidente, Hillário
Damázio, as conselheiras
Fabiana Lima e Roseane da

Fonte e as assessoras Valéria
Monteiro (assessora técnica), e
Janayna Brasil (assessora de
comunicação).

REUNIÃO ENTRE O CREF12/PE E O CRN6 DEFINE AÇÕES
CONJUNTAS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO
CREF12/PE RECEBE MEDALHA DA PM DO MARANHÃ

A Medalha de Mérito
Brigaderio Falcão, maior comenda
da Polícia Militar do Maranhão, foi
entregue ao Presidente da
Comissão de Ética do CREF12/PE,
também Tenente Coronel da Polícia
Militar de Pernambuco, Jorge Luiz
de Araújo, devido à sua atuação
frente à Comissão de Ética, no que
se refere aos Procedimentos de
Sindicância que apuraram como se
deram os cursos ofertados pelo
Instituto de Ensino Superior
Múltiplo (IESME), na cidade de
Timon, no Maranhão, além das
contribuições como Instrutor dos
Oficiais da PM do Maranhão.

A solenidade foi realizada
na segunda-feira (19/06), no
Quartel do Comando Geral, em São
Luís. A medalha foi instituída em 21
de setembro de 1978, e é
concedida a oficiais, praças e
pessoas que se destacam em
relevantes trabalhos à PMMA e
sociedade civil.

O Coronel da PMMA, Antônio Roberto e o Ten. Coronel Jorge Araújo.



PROTAGONISMO E ESSENCIALIDADE NA TV BRASILEIRA

Uma parceria entre o
CONFEF e o canal Fox Sports,
traz ao ar o programa Fox
Workout – Dia de Treino,
programa com 13 episódios que
será exibido todos os sábados, às
9h, com reprises e destaques por
toda a programação dos canais
Fox Sports e Fox Sports2, seus
canais online e nos canais digitais
do CONFEF ao longo dos
próximos meses.

Esse programa é resultado
do estudo e criação desenvolvidas
pela agência de publicidade Brick
juntamente com o Fox Sports,
desde o fim da campanha de 1º de
setembro de 2016. A diretora de
planejamento da Brick, Fabiane
Lacerda, explica que “além do
protagonismo e essencialidade
que sempre buscamos nas
campanhas, nesse projeto
conseguimos trazer para a
sociedade algo inspiracional e
aspiracional. Inspiracional porque
o programa inspira as pessoas a
praticarem atividade física
orientada e aspiracional porque o
Profissional de Educação Física se
identifica e se vê representado de
forma muito positiva”.

Em cada episódio será
apresentada a história de como
um praticante de modalidade
esportiva buscou a orientação de
um Profissional de Educação
Física para se preparar
fisicamente e atingir seus
objetivos de forma segura e
saudável.

Ao longo dos episódios,
quem vai acompanhar de perto
cada uma dessas histórias são as
gêmeas do nado sincronizado, Bia

e Branca. Elas irão acompanhar a
rotina de treino dos atletas
amadores devidamente
orientados, bem como as técnicas
desenvolvidas por cada
profissional. Como conteúdo
principal, serão abordados não
apenas os desafios individuais dos
atletas como também o papel de
protagonismo que seus
treinadores, Profissionais de
Educação Física, tiveram em toda
a trajetória de conquistas.

Serão 13 histórias
emocionantes de dedicação,
entrega, confiança, sucesso e

parceria passando por 13
diferentes modalidades
esportivas, como maratona,
ciclismo, futevôlei, salto
ornamental, remo, esgrima, boxe,
ginástica artística, judô, hóquei e
handebol.

NÃO PERCAM!

Todo sábado, a partir
do dia 1º de julho, sempre
às 9h, é dia de treino e de
treino com a orientação
certa.

Todo o protagonismo e essencialidade do Profissional de Educação Física passa
a ser transmitido na televisão brasileira a partir de 1º de julho.



Nosso endereço:

PERNAMBUCO - Rua Carlos de Oliveira Filho, N° 54 e Nº

135, Prado. CEP 50720-230 Fones:(81) 3226.2088 ou

3226.0996 - cref12@cref12.org.br

Curta nossa Fanpage:

www.facebook.com/CREF12.PE
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