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Setembro é o mês do Profissional de

Educação Física e para celebrar o

CREF12/PE-AL realizou diversos em

eventos em parceria com outras

instituições.

Em Maceió (31/08), o projeto “Lazer

e Saúde na Praça” levou centenas de

pessoas à Praça do Centenário. O

evento contou com o apoio da

Prefeitura de Maceió, do Conselho

Regional de Nutrição – 6ª Região

(CRN6), de escolas e diversos outros

órgãoes municipais e estaduais.

Na programação, atividades

esportivas, de lazer, culturais e

educativas com o objetivo de

desenvolver uma ação integrada

para despertar no público a prática

de hábitos saudáveis.

Em Recife, o Parque da Jaqueira,

Zona Norte da cidade, teve um

sábado (06/09) diferente com a

promoção de bem-estar, orientações

sobre hábitos de vida saudável e

serviços de saúde gratuitos.

As academias Hi e Life animaram o

público com aulas de dança, step,

funcional e jump. Ao longo do dia,

Profissionais de Educação Físicas e

estudantes aferiram a pressão

arterial, a glicose e fizeram

avaliação física do público que

estava na Jaqueira.

O evento que teve o apoio do CRN6

contou ainda com nutricionistas

orientando a população a respeito

da importância de se ter uma

alimentação saudável aliada à

prática de atividades físicas.

Também em Recife, o Conselho

realizou um dia de promoção à

saúde (16/09), na estação central de

metrô. Mais de 400 pessoas foram

atendidas com serviços como

aferição de pressão arterial, de

glicemia, estimativa de gasto

calórico diário, índice de massa

corpórea (IMC) e avaliação física

básica. Alunos e professores da

Faculdade Guararapes, Faculdade

Boa Viagem, Universo e IBGM

apoiaram os eventos.

DIVERSOS EVENTOS EM PERNAMBUCO E
ALAGOAS COMEMORARAM O MÊS DO
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Neste 1º de Setembro de 2014 – Dia do

Profissional de Educação Física – celebramos

dezesseis anos de regulamentação – marco para a

Educação Física Brasileira – e brindamos com as

inúmeras conquistas, sem entretanto, perdermos

de vista o trabalho árduo, contínuo e

comprometido a ser desenvolvido em prol da

sociedade brasileira e em especial das sociedades

pernambucanaealagoana.

O Profissional de Educação Física vem

conquistando espaços na área da Saúde e

reafirmando sua importância na Educação Física

EscolarenosEsportes.

O CREF12/PE-AL defende que o protagonismo

no desenvolvimento das ações nas diversas

manifestações que promovem a saúde, a

educação e a inclusão social (através do esporte)

devaserdoProfissionaldeEducaçãoFísica.

Para comemorarmos a relevância desse

profissional na sociedade, diversas atividades

foram planejadas para serem desenvolvidas com

várias instituições parceiras, tendo como foco o

estilo de vida saudável e a prevenção dos fatores

de riscos a saúde (obesidade, diabetes,

hipertensão e outros) que podem ser minoradas

com a prática regular de atividades físicas

orientadas por Profissional de Educação Física

habilitado.

Destaque para a parceria com o Conselho de

Nutrição – Dia Mundial da Alimentação, Hospital

do Câncer do Recife (HCP) – com o projeto Saúde

em Movimento no Outubro Rosa e Novembro

AzuleoProjetoCircuitoAcadêmicocomasIESde

Pernambuco.

Nadja Harrop

CREF 000288-G/PE



Confira como foram os eventos em homenagem ao Profissional de Educação Física

Projeto Lazer e Saúde na Praça, em Maceió, realizado pela

Seccional do CREF12/PE-AL em parceria com diversos órgãos.

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, solicitou audiências
públicas com as academias do município
para estabelecer um termo de ajuste de
conduta (TAC), que propõe o cumprimento
das legislações vigentes.

O CREF12/PE-AL, a Vigilância Sanitária
(VISA) e o Procon participaram de três
momento distintos. Primeiramente, uma
audiência com a academia Salutte que
apresentou diversas irregularidades ao
longo das fiscalizações do Conselho e da
VISA, mas que se propôs a ajustar-se
diante das obrigatoriedades; depois, outra
audiência com as academias registradas
de Jaboatão e por último com as
academias que funcionam de forma
clandestina, sem nenhum tipo de
autorização.

O CREF12/PE-AL, representado pela a
Vice-Presidente, Carolina Maciel (CREF
000390-G/PE) e a Chefe de Fiscalização,
Rosângela Albuquerque (CREF 000404-
G/PE) relatou as irregularidades
encontradas em alguns estabelecimentos
da cidade como, por exemplo, academias
funcionando sem Profissional de Educação
Física, sem licença da VISA, com estágio
irregular, maquinário enferrujado,
condições precárias de estrutura física e
com pessoas exercendo ilegalmente a
profissão, o que caracteriza crime. Em
alguns estabelecimentos foi detectado,
também, o uso de esteroides e
anabolizantes, o que é proibido.

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.

O Conselho enfatizou ainda que os
Profissionais têm por obrigação o porte da
Cédula de Identidade Profissional durante
o exercício da profissão, que o espaço
onde funciona a academia deve ser limpo,
bem conservado, seguro e o maquinário
deve passar por manutenções constantes
para não apresentar riscos aos usuários.

Aula de dança no Parque da Jaqueira.

"Com o resultado desse
trabalho visamos assinar
o TAC, para que as
irregularidades possam
ser sanadas e possamos
dar continuidade a essas
atividades no município."

Dr.ÉdipoSoares,asuaesquerdaRosângelaAlbuquerque,adireiraCarolina

MacieleasrepresentantesdoProconeVISA.



O CREF12/PE-AL e a Agência de
Vigilância Sanitária do Município de
Petrolina têm realizado frequentes
fiscalizações com o objetivo de coibir a
contratação irregular de estudantes de
Educação Física, para ministrar treinos em
academias.

O Conselho já encontrou várias vezes
alunos estagiando sem a supervisão de um
Profissional de Educação Física graduado e
habilitado e sem o Termo de Compromisso
de Estágio, o que descumpre a Lei 11.788
de 25 de Setembro de 2008 (Lei do
Estágio) e a Resolução do Conselho
Nacional de Educação/Câmara de
Educação Superior Nº 07/2004.

“Alertamos sempre aos que frequentam
academias que se assegurem quanto à
prestação do serviço, solicitando a Cédula
de Identidade Profissional (CIP) da pessoa
que está orientando o seu treino”, ressalta
a Chefe de Fiscalização do CREF12/PE-AL,
Rosângela Albuquerque (CREF000404-
G/PE).

Ocorre que as academias conseguem
uma mão de obra barata, através da
contratação de alunos de forma irregular, o

que tem preocupado o CREF12/PE-AL,
pois deixa a população que frequenta as
academias sem a garantia de que o serviço
prestado é seguro e de qualidade.

O Conselho também realizou fiscalizações
conjuntas com o Núcleo de Proteção aos
Direitos da Infância e Juventude (Nudij),
vinculado à Vara Regional da Infância e
Juventude, do Tribunal de Justiça do
Estado de Pernambuco (TJPE).

O objetivo é disciplinar a permanência de
crianças e adolescentes nas academias de
Pernambuco e Alagoas, os dois estados que
compõem a circunscrição do Conselho.

“Ao longo dos anos fiscalizando as
academias nos horários da manhã e da
tarde, percebia-se a presença de
adolescentes que passavam os dois
períodos do dia nas academias”, informou
Rosângela Albuquerque.

Com base na Portaria 06/2013, da Vara
da Infância e Juventude, exige-se a
autorização dos pais para a permanência
na academia e o uso dos serviços. Nesta
autorização deve conter o horário no qual
os jovens estão na escola, não podendo
coincidir o horário em

que frequenta a academia com o horário
escolar.

As ações acontecem sistematicamente e
se deve ao convênio firmado entre o
CREF12/PE-AL e os Tribunais de Justiça de
Pernambuco e de Alagoas.

FISCALIZAÇÃO EM AÇÃO

FISCALIZAÇÃO REALIZA AÇÕES CONJUNTAS COM A VIGILÂNCIA
SANITÁRIA E O NUDIJ

O objetivo das ações é coibir a contratação rregular de estudantes e disciplinar a permanência de

crianças em academias.

A equipe da VISA com a Chefe de Fiscalização Rosângela Albuquerque e o Conselheiro

Jarbas Oliveira

RosângelaAlbuquerque(ChefedeFiscalizaçãodoCREF12/PE-AL), JanineCordeiroda

Silva (Fiscalda Infância),SarahAbrahão(AgentedeFiscalizaçãodoCREF12/PE-AL)e

IgorAlves (CoordenadordaAcademia).

“Alertamos sempre
aos que frequentam
academias que se
assegurem quanto à
prestação do serviço,
solicitando a Cédula de
Identidade Profissional
(CIP) da pessoa que
está orientando o seu
treino.”



Uma parceria entre o Conselho Regional
de Educação Física da 12ª Região
(CREF12/PE-AL) e o Conselho Regional
de Nutrição 6ª Região (CRN6)
comemorou o Dia Mundial da
Alimentação (16 de outubro), oferecendo

serviços de saúde gratuitos para o
público que circulou pela estação central
de metrô do Recife.

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.

Gênesis Paes Barreto, morador do
bairro de Candeias, na Região
Metropolitana do Recife, aproveitou
para verificar como anda sua saúde
recebendo os serviços prestados. “Achei
a ação muito produtiva em cuidar da
saúde das pessoas. Os serviços
prestados são de grande importância
para a população. Estou muito satisfeito
e grato de poder participar”, afirma.

Além de levar serviços gratuitos à
população, a iniciativa que teve apoio da
Faculdade Guararapes, Universo,
Faculdade Boa Viagem e Universidade
Federal de Pernambuco, visa valorizar a
importância dos Profissionais de
Educação Física e Nutricionistas na
promoção de saúde e bem-estar na
sociedade.

SERVIÇOS DE SAÚDE GRATUITOS COMEMORAM O DIA MUNDIAL
DA ALIMENTAÇÃO

Parceria do CREF12/PE-AL com o Conselho Regional de Nutrição ofereceu diversos serviços apúblico que

circulou pelo metrô

O público que passava pelo metrô aproiveitava a ação para verificar como estava a saúde e receber

orientações.

Membros da equipe do CREF12/PE-AL presente no evento. Avaliaçao antropométrica.



O projeto “Saúde em Movimento no
Outubro Rosa” realizado pelo Conselho
Regional de Educação Física da 12ª
Região (CREF12/PE-AL) 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.

Dona Ruti Borges (46), moradora da
cidade de São Vicente Férrer, que fica a
85km da capital, estava no HCP para
uma consulta e aproveitou a ocasião
para verificar a pressão arterial e a
glicemia. “Achei a ação muito
importante porque nos ajuda a cuidar
da saúde”, afirma.

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.

As atividades do projeto serão
retomadas na próxima terça-feira (28)
com aulas de alongamentos, ginástica
laboral e atividades com
massoterapeutas, para os pacientes e
cuidadores que trabalham no hospital.

Iniciando as atividades do Outubro
Rosa, mês dedicado à conscientização
do combate e prevenção ao câncer de
mama, o CREF12/PE-AL, em parceria
com a Faculdade Boa Viagem, realizou a
palestra com o tema "Exercício Físico e
Câncer - Novos Rumos na Atenção à
Saúde”, ministrada pelo Professor
Bruno Barreto (CREF005363-G/PE),
formado em Educação Física,
especialista em saúde pública e pós-
graduando em oncologia
multidisciplinar.

Além de conscientizar sobre a
importância da prevenção ao câncer e
sobre o cuidado à saúde, a palestra teve
como objetivo mostrar aos estudantes
mais um campo de atuação dos
Profissionais de Educação Física,
que é trabalhar com pacientes em

tratamento do câncer, buscando
proporcionar a eles uma melhor
qualidade de vida, mesmo ao longo da
doença.

Para a estudante de Educação Física,
Joseane Mariz, a palestra abordou
conhecimentos relevantes para sua
formação. “Eu não sabia que a
Educação Física está entrando também
nessa área, mas acho muito bom, e a
palestra pôde despertar nos estudantes
o interesse em trabalhar com pessoas
com essa patologia”, afirma.

Segundo o Professor Bruno, o
Profissional de Educação Física
conquistou novos rumos na atenção à
saúde, trabalhando em ambientes
interme multidisciplinares.

“

O Profissional de Educação Física
precisa ter uma visão diferente em
relação à atuação na prevenção e na
promoção da saúde, também nas
doenças crônicas, como o câncer”,
ressalta Bruno que chama a atenção
para a necessidade de se inserir nas
universidades a discussão sobre essa
forma de intervenção do Profissional.

EXERCÍCIO FÍSICO E CÂNCER É TEMA DE
PALESTRA PROMOVIDA PELO CREF12/PE-AL

OUTUBRO ROSA

O coordenador do curso de Ed. Física, Pedro Neves e

Bruno Barreto.

AÇÃO NO HOSPITAL DO CÂNCER INCENTIVA A PRÁTICA DE
ATIVIDADES FÍSICAS
O projeto é uma das atividades realizadas pelo CREF12/PE-AL no Outubro Rosa



ENCONTRO DE GERAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA

Uma atleta mundialmente conhecida
que acaba de receber sua primeira
Cédula de Identidade Profissional

(CIP) e um Profissional de Educação
Física que tem a sua CIP desde o
início da regulamentação da
profissão.

A pentatleta Yane Marques (CREF
006457-G/PE), formada em
Educação Física, veio ao
CREF12/PE-AL retirar sua primeira
CIP. Apesar de se dedicar atualmente
ao pentatlo, tendo obtido
importantes conquistas nesse
esporte, como a medalha de ouro nos
Jogos Sul-Americanos de 2014, Yane
já expressou seu desejo de
futuramente trabalhar com crianças
e repassar tudo que aprendeu ao

longo de sua carreira.

Na ocasião, também estava na sede
do CREF12/PE-AL o Profissional
Djalma Ayres (CREF 000189-G/PE)
que tem seu registro desde o início
da regulamentação da profissão.

Yane e Djalma, a primeira e a atual
geração dos Profissionais de
Educação Física, ressaltaram ainda a
relevância da categoria para a
sociedade e reconhecem a
importância de se registrar no
Conselho, para assim estarem aptos
e habilitados ao exercício da
profissão.

Os dois Profissioanis de Educação Física exibindo

suas Cédulas de Identidade Profissional.

NOTÍCIAS DA WEB

O boom das academias de ginástica no
Brasil nos últimos anos tem feito com que o
país caminhe para assumir a liderança
mundial nos negócios voltados para a
prática de atividade física. Atualmente, o
país só tem menos empresas nesse
segmento que os Estados Unidos e,
enquanto a quantidade de
empreendimentos americanos é
praticamente estável há três anos (cresceu
apenas 0,7% de 2009 a 2012), o número de
empresas do tipo no Brasil cresceu 29% no
mesmoperíodo.

Além disso, o Brasil tem uma proporção
per capita de academias de ginástica
superior à americana. Nos Estados Unidos
existe um estabelecimento para cada 10,5
mil americanos, aqui essa proporção é de
uma academia para cada 9,1 mil pessoas.
Em números absolutos, os EUA contam
atualmente com 29.960 empreendimentos,
contraos21.760negóciosbrasileiros.

Por trás desse fenômeno está a
preocupação com um corpo saudável e
atlético, que alimenta um mercado
bilionário. Um diagnóstico sobre o setor
feito pelo Sebrae revela que as 21.760
academias brasileiras tem 2,8 milhões de
alunos matriculados. O segmento gera
aproximadamente 317 mil empregos
formais para profissionais de educação

física e movimenta cerca de R$ 2,45 bilhões
por ano. O crescimento de 29% em três
anos representou a criação de 4.948 novos
negóciosnoperíodo.

“Esse desempenho indica que o setor não
está tão vulnerável às oscilações da
macroeconomia, graças a vários fatores,
como a popularização da prática de
esportes, a cultura brasileira que valoriza a
boa aparência e forma física, o aumento da
expectativa de vida da população e a nova
composição de classes sócio-econômicas no
país”, afirma o presidente do Sebrae
Nacional,LuizBarretto.

Apesar desse crescimento, o Brasil ainda
ocupa a 10ª posição mundial no que diz
respeito à receita das academias, o que
aponta para um baixo nível de maturidade
na gestão dos empreendimentos. “As micro
e pequenas empresas precisam ter foco em
produtividade para minimizar custos,
aumentar a lucratividade e o nível de
competitividade. Além disso, elas devem
estar atentas às novas tendências, às
inovações do mercado e ao ambiente legal
dos negócios para aproveitarem o potencial
de crescimento desse setor nos próximos
anos”, ressaltaLuizBarretto.

Das 21.760 academias do país, 99,75% são
micro ou pequenas empresas e o Sebrae

tem atuado para fortalecer esses
empreendimentos. No período de 2010 a
2013, foram realizados quase 21 mil
atendimentos junto a 10.925 empresas.
Agora, a instituição inicia um esforço
nacional para que esses negócios sejam
atendidos de acordo com as suas
características regionais e tem estimulado a
troca de experiências e o cooperativismo
para que os empresários alcanc em seus
objetivos de forma mais rápida. “O
segmento de academias ainda atende
apenas 1,4% da população brasileira, o que
mostra um grande potencial de mercado.
Mas, para isso, as academias precisam se
profissionalizar”, acrescenta o presidente
doSebrae.

Um total de 68% (14.805) das empresas
desse setor no país estão concentradas em
seis estados, sendo três da região Sudeste
(São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro),
dois da região Sul (Rio Grande do Sul e
Paraná) e um da região Nordeste (Bahia).
São Paulo é o campeão nacional em
número de academias com 6.349
empreendimentos e, na região Sudeste,
chama a atenção o fato de Minas Gerais ter
um número de empresas maior que o Rio
de Janeiro – 2.294 contra 1.969
respectivamente.

Brasil caminha para assumir liderança mundial em número de
academias
Fonte: administradores.com



28/10 - Ação no Hospital do Câncer de
Pernambuco, das 8h às 12h.
Atividades: ginástica laboral, aulas de
alongamentos, atividades com
massoterapeutas e orientações sobre
atividade física.

31/10 - Circuito acadêmico com
palestras dos Profissionais de Educação
Física Marcelo Miranda (CREF 000002-
G/MS), Luiz Antonio Stopa (CREF
000206-G/MS), Iguatemy Martins (CREF
000001-G/PB), Ricardo Catuda (CREF
000001-G/CE) e Bruno Barreto (CREF
005363-G/PE), em Instituições de Ensino
Superior da região metropolitana do
Recife.
(Maiores informações em
www.facebook.com/CREF12.PE.AL)

01 e 02/11 - Recifitness, Centro de
Convenções de Pernambuco.
Atividades: O CREF12/PE-AL estará
presente no evento com um stand de
informações e com palestrantes cedidos
pelo Conselho. (Maiores informações em
www.recifitnes.com.br)

06 a 08/11 - Congresso Multidisciplinar
Gestão e Saúde, no Centro de
Convenções de Pernambuco.
Atividades: O CREF12/PE-AL estará
presente no evento com um stand de
informações. (Maiores informações em
www.grupogestaoesaude.com.br)

12 e 13/11 - Ação do SESC, no Pátio do
Carmo - Recife com apoio o CREF12/PE-
AL.

(Maiores informações em www.sesc-
pe.com.br)

14/11 - Dia Mundial de Combate ao
Diabetes. Ação da Associação
Pernambucana do Diabético Jovem
(APDJ), no Recife, com apoio do
CREF12/PE-AL.
(Maiores informações em
www.facebook.com/apdj.diabeticosdepe
rnambuco)

04 a 06/12 - SIPES – Simpósio
Internacional de Pesquisa em Estilos de
Vida e Saúde, em Porto de Galinhas -
Ipojuca/PE, com o poio do CREF12/PE-
AL.
(Maiores informações em
www.gpesupe.org/sipes)

O CREF12/PE-AL irá promover e participar de diversos eventos até o final do ano.

Marque em sua agenda e não perca!

PROGRAMAÇÃO

COMUNICADO IMPORTANTE

O Conselho Regional de Educação Física da12ª Região/Pernambuco - Alagoas solicita o comparecimento dos Profissionais

relacionados nas listagens exibidas nos álbuns da Fanpage do Conselho (www.facebook.com/CREF12.PE.AL), para tratarem de

assunto de interesse com a máxima brevidade, nos endereços de Pernambuco (Recife) e Alagoas (Maceió).

As listagens estão disponíveis nos álbuns com título:

- LISTAGEM PROFISSIONAIS PERNAMBUCO

- LISTAGEM PROFISSIONAIS ALAGOAS

Pensando na comodidade desses Profissionais, cujos nomes constam nas listagens, haverá o atendimento personalizado exclusivo

aos SÁBADOS. Para agendar é fácil! Acesse www.cref12.org.br, clique em "AGENDAMENTO" e depois clique no nome do seu

estado (Pernambuco ou Alagoas). Ao clicar no nome do estado, escolha a data, o horário e o guichê de sua preferência. Estarão

disponíveis 3 guichês por dia, atendendo simultaneamente das 9h00 às 13h00.

Concluído o agendamento, o Profissional receberá um e-mail de confirmação. É importante não agendar mais de uma data, pois os

agendamentos são cancelados quando repetidos pela mesma pessoa.

ATENÇÃO: NÃO TIRAMOS DÚVIDAS POR TELEFONE OU PELO FACEBOOK

Endereços do CREF12/PE-AL:

Pernambuco
Rua Carlos de Oliveira Filho, Nº

54, Prado - Recife

CEP 50720-230

Alagoas
Rua Dr. José Castro Azevedo, Nº

370, Pitanguinha - Maceió

CEP 57052-240
Envie suas sugestões, opiniões e ideias

para o e-mail:

assessoria.imprensa@cref12.org.br

Participe conosco!



Nosso endereço:

PERNAMBUCO - Rua Carlos de Oliveira Filho, N° 54, Prado.

CEP 50720-230 Fones:(81) 3226.2088 / 3226.0996

cref12@cref12.org.br

ALAGOAS - Rua Dr. José Castro Azevedo, nº 370, Pitanguinha.

CEP 57052-24 Fone:(82)3221.9299 / cref12al@cref12.org.br

Curta nossa Fanpage:

www.facebook.com/CREF12.PE.AL

Parcerias:

Expediente

Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região - Pernambuco

e Alagoas

Presidente:NadjaRegueiraHarrop -CREF000288-G/PE

1ªVice-Presidente:CarolinaVanderleiMaciel -CREF- 000390-G/PE

2ºVice-Presidente:AlfredoTelinoLealdeLacerda -CREF000070-G/PE

1ºSecretário: JonasCoriolanodaSilva -CREF000327-G/PE

2ºSecretário:EdisonFranciscoValente -CREF000638-G/AL

1ºTesoureiro:MarcosAurélioMagalhães -CREF000552-G/PE

2ªTesoureira:SuelyMoraesdeSantana -CREF000187-G/PE

Conselheiros

AlexandreAraújoGonçalvesPereira -CREF000735-G/PE

AnaJúliadeSouzaMelo -CREF000228-G/PE

CarlosEduardoLimaRochadeOliveira -CREF000745-G/AL

Francisco JoséPereira -CREF002339-G/PE

GisaldaBandeiraGalindo -CREF000415-G/PE

JarbasCostadeOliveira -CREF002413-G/PE

JorgeLuizdeAraújo -CREF000065-G/PE

JoséCarlosdosSantosBalbino -CREF000163-G/AL

KeylaBrandãoCosta -CREFCREF002078-G/PE

KennedyCostadeAndrade -CREF000789-G/PE

MarthaTelesEspíndola -CREF000231-G/PE

RoseanneBezerradeAquino -CREF000111-G/PE

RoseanedaCruzCavalcanti -CREF 000773-G/PE

RuyBandeiradeVasconcelos Júnior -CREF000159-G/PE

StanleyMagalhãesNunesdaSilva -CREF000217-G/AL

TelmaMariadaSilvaLins -CREF000118-G/PE

VeraLúciaSamicoRocha -CREF 000033-G/PE

VeronicaMachadoLins -CREF000849-G/PE

WalkerBezerraVieira -CREFCREF000019-G/PE

WellingtonMedeirosdeQueiroz -CREF000279-G/PE

Comissão de Comunicação

ValériaSalesCREF000213-G/PE-Presidente

LaércioEliasPereiraCREF000874-G/AL

AndréLuizdeSouzaCREF002443-G/PE

SolVasconcelosLima- Jornalista/Redatora


