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O CREF12/PE

participou, na terça-feira, 20

de março, da reunião do

Sindicato Patronal das

Academias de Pernambuco

(SINDAC/PE), a convite do

presidente do sindicato Valter

Leite e do ex-conselheiro

Cláudio Barnabé, que ocorreu

no Internacional Palace

Recife, reunindo cerca de 40

pessoas, dentre proprietários

de academias, profissionais de

Educação Física e

responsáveis técnicos, com o

objetivo de aproximar o

Conselho desse público e

esclarecer as dúvidas mais

recorrentes.

Durante a reunião, a

presidente do CREF12/PE,

Professora Nadja Harrop,

ministrou palestra com o tema

Academias: Evolução e

Cenário Atual, mostrando um

pouco da história da

regulamentação da profissão,

do crescimento do mercado

fitness no país e das

legislações que regem o

funcionamento das academias.

Após a palestra, os

presentes tiraram dúvidas

relacionadas ao funcionamento

legal dos estabelecimentos e

aos procedimentos de

orientação e fiscalização.

A presidente alertou

que os principais problemas

encontrados pelo CREF12/PE

durante as ações de fiscalização

são: a ausência de Responsável

Técnico, profissionais

licenciados atuando nas

academias, estágios irregulares

e leigos orientando as

atividades.

Além da presidente

Nadja Harrop, também

participaram da reunião a chefe

do Departamento de Orientação

e Fiscalização, Rosângela

Albuquerque e o assessor

jurídico, Dr. Hélio Alencar.

Em 2018, o Sistema

CONFEF/CREFs

celebra 20 anos de

regulamentação da

profissão uma jornada

que tem sido repleta

de lutas mas que

também tem trazido

grandes conquistas para nossa profissão e para a

sociedade. Nesse tempo muita coisa já mudou.

Alcançamos um patamar onde a Educação Física é

reconhecida em diversos setores da sociedade, pelo

seu papel fundamental na promoção de saúde e na

prevençãodedoenças.

Seja dentro da escolas ou nos demais

ambientes, o profissional de Educação Física tem

papel de destaque por seu trabalho, que vai muito

além de proporcionar saúde. O profissional de

Educação Física é agente de mudança na vida das

pessoas, pois quando a atividade física é praticada

com orientação os resultados são inúmeros: menos

doenças, mais qualidade de vida, mais integração

social,mais longevidadeeumavidamaissaudável.

Sabemos também que ainda há muito o que

alcançar. Sofremos ao ver que alguns gestores públicos

ainda negligenciam a Educação Física Escolar, quando

privam as crianças de terem aulas de qualidade, com

professores licenciados em Educação Física e

qualificados para ministrar o conteúdo de forma legal e

eficiente, ou quando encontramos estabelecimentos

funcionanado em situação precária oferecendo riscos à

saúde dos beneficiários. Mas não iremos nos calar nem

desistirdelutarparamudarmosessetipodecenário.

Mas aqui, agradecemos cada palavra e cada

gesto de gratidão, reafirmando que o CREF12/PE está

aberto para ouvir e acolher as demandas dos

profissionais, pois como diz nosso slogam desses 20 anos

de regulamentação: A LUTA É DIÁRIA , MAS AS

CONQUISTASSÃOETERNAS.

Nadja Regueira Harrop

CREF12/PE MINISTRA PALESTRA PARA
PROPRIETÁRIOS DE ACADEMIAS E
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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CREF12/PE PARTICIPA DE CERIMÔNIA DE ACOLHIMENTO DOS
NOVOS RESIDENTES EM SAÚDE DO RECIFE

Alguns participantes, ao final da reunião com o Sindicato Patronal das Academias de Pernambuco.

A chefe de fiscalização do
CREF12/PE, Rosângela
Albuquerque, que representa o
CREF12/PE no Conselho
Municipal de Saúde do Recife,
participou da solenidade de
acolhimento aos novos
residentes dos Programas de
Residências em Saúde do Recife,
solenidade que aconteceu no
auditório do Banco Central , no
bairro de Santo Amaro.

O programa tem como
objetivo formar profissionais e
qualificar trabalhadores do SUS
para o fortalecimento das Redes
de Atenção à Saúde.

A partir da segunda-feira
(05/03), 93 estudantes
integrarão os Programas de
Residências, nas áreas de
Medicina de Família e
Comunidade; Médica em

Psiquiatria; Enfermagem em
Atendimento Pré-hospitalar;
Enfermagem Obstétrica;
Multiprofissional em Saúde
Coletiva; Multiprofissional na
Rede de Atenção Psicossocial;
Multiprofissional em Saúde da
Família; Multiprofissional em
Vigilância em Saúde;Odontologia

em Saúde Coletiva.

Durante o evento, o secretário
de Saúde do Recife, Dr. Jailson
Correia, apresentou “ O Papel
das residências em saúde na
transformação do SUS”.



CREF12/PE SE REÚNE COM GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
METROPOLITANA NORTE

Na tarde do dia 13/03, o
CREF12/PE esteve, na Gerência
Regional de Educação (GRE)
Metropolitana Norte, ocasião na qual
a presidente Nadja Harrop esteve
reunida com o gestor Glaydson Alves
e com o técnico de Educação Física
Geraldo Anacleto.

Durante a reunião, a
presidente propôs a parceria com a
GRE para realização de capacitações
para os professores de Educação
Física, a exemplo do II Seminário de
Educação Física que está sendo
programado para ocorrer em Olinda,
no próximo dia 13 de abril.

Além disso, o CREF12/PE
apresentou também o projeto de Boas
Práticas na Educação Física Escolar,
para o qual será lançado um edital e
os professores poderão participar
encaminhando suas experiências
exitosas. Será formada uma comissão
avaliadora e os 15 trabalhos com
maior nota serão publicados em um
livro, com tiragem de 1500
exemplares e patrocício da Casa da
Educação Física de Minas Gerais, que
tem previsão de lançamento para
setembro deste ano, sendo que os três
primeiros colocados receberão uma
premiação.

Outro ponto da reunião foi a
parceria para realizar com os
estudantes das escolas da GRE uma
mini avaliação de saúde, com

avaliação física, aferição da pressão
arterial e da glicemia. A ação ocorrerá
na Escola Estadual Compositor
Antônio Maria, localizada em Olinda.

A GRE Metropolitana Norte
tem 94 escolas, localizadas nos
municípios de Abreu e Lima,
Araçoiaba, Igarassu, Itamaracá,
Itapissuma, Olinda e Paulista.

Ao longo do encontro, a
presidente reforçou a importância de
disseminar os hábitos saudáveis e
falou do papel relevante da Educação
Física Escolar na vida do cidadão.
“Hoje, a Organização Mundial da
Saúde recomenda que crianças e
adolescentes pratiquem 60 minutos
de atividades físicas diariamente, e
tendo em vista os altos índices de

doenças causadas pelo
sedentarismo, como a obesidade,
hipertensão, diabetes, a Educação
Física Escolar é de grande
importância, pois ela tem o papel de
desenvolver desde cedo no indivíduo
o estilo de vida ativo e saudável,
além de contribuir para o
desenvolvimento motor e cognitivo
das crianças”, destaca Nadja
Harrop.

Em 2017, o CREF12/PE
visitou 6 Gerências (GRE-Sertão do
Moxotó, GRE-Agreste Meridional,
GRE-Sertão do Médio São
Francisco, GRE-Sertão do Araripe,
GRE-Vale do Capibaribe e GRE-
Agreste Centro Norte) e está
agendando com as demais que
ainda não foram visitadas.

Geraldo Anacleto, Glaydson Alves e Nadja Harrop.



Assessoria de Comunicação do
CREF12/PE: Como você enxerga o
papel da mulher no esporte
atualmente?

Yane Marques: A mulher tem
ocupado hoje espaços nunca antes
ocupados por ela. Trazendo para o
âmbito esportivo, no pentatlo
moderno, até 2000, só existiam
representantes masculinos. A
Olímpiada de Sidney, em 2000, foi a
1ª onde competiram homens e
mulheres, o que foi uma grande
conquista histórica.

Assessoria de Comunicação do
CREF12/PE: Você sofreu
preconceitos por estar em um
esporte maioritariamente
masculino?

Yane Marques: As pessoas
perguntam muito “Você sofreu
preconceito por praticar um esporte
com características tão masculinas”?
A verdade é que não. Eu não sofri
preconceitos. Talvez pelo fato de eu
ter alcançado resultados que os
homens não tinham conseguido
antes. Vejo que mulher tem se
mostrado capaz e tem ocupado os
espaços de maneira natural e essa
receptividade da sociedade tende a
ser cada vez melhor, sendo que esse
tipo de debate nem deveria mais
existir.

Assessoria de Comunicação do
CREF12/PE: Porque você escolheu
a Educação Física como
profissão?

Yane Marques: Eu nunca tive dúvida
que eu escolheria o curso de
Educação Física. Eu sempre fui muito
ativa e na primeira oportunidade
comecei a carreira como atleta e não
tinha dúvida que mesmo após a
carreira, eu queria seguir no viés do
esporte. Então para mim a formação
foi muito importante, porque assim
eu consigo defender a causa do
esporte com mais propriedade. Unir a
experiência prática de 20 anos
treinando como atleta à parte
científica do curso é uma junção
perfeita para quem quer exercer a
profissão com mais convicção e
propriedade, seja como professora,
treinadora, técnica ou gestora.

Assessoria de Comunicação do
CREF12/PE: Como tem sido sua

NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTACAMOS A
TRAJETÓRIA DA CAMPEÃ OLÍMPICA YANE MARQUES

Nesse Dia Internacional da
Mulher, o CREF12/PE lembra a
trajetória de uma pernambucana,
profissional de Educação Física, que
conquistou o mundo com seu talento
no esporte: a pentatleta Yane
Marques.

Nascida em 1984, Afogados
da Ingazeira, Sertão de Pernambuco,
Yane logo se destacou no pentatlo
moderno, esporte que une natação,
esgrima, hipismo, tiro ao alvo e
corrida.

Yane Marques tem no seu
currículo diversos títulos importantes,
dentre eles, a medalha de ouro nos
Jogos Pan-americanos do Rio de
Janeiro, em 2007, resultado que
garantiu sua participação nas
Olímpiadas de Pequim em 2008, onde
ficou em 18º lugar.

Em 2011, foi medalha de
prata nos Jogos Pan-Americanos de
Guadalajara, no México, ano em que
atingiu a terceira colocação no
ranking mundial do pentatlo moderno.

Em 2012, Yane conquistou a
medalha de bronze nos Jogos
Olímpicos de Londres, sendo a

primeira atleta latino-americana a
ganhar uma medalha no pentatlo
moderno em toda a história das
Olimpíadas. Após os jogos, tornou-se a
2ª do mundo no ranking internacional
do pentatlo moderno.

Em 2014, a atleta conquistou
medalha de ouro nos Jogos Sul-
Americanos do Chile e no
Campeonato Pan-Americano na

Cidade do México.

Em 2017, foi convidada pelo
atual prefeito do Recife, Geraldo Júlio,
para ser Secretária Executiva de
Esportes no município.

Em entrevista ao CREF12/PE,
Yane falou sobre o papel feminino nos
esportes, a Educação Física e os seus
desejos para o futuro.

Entrevista Yane Marques



experiência na gestão pública?

Yane Marques: Eu tenho usado muito
a minha experiência, mas trazendo
para a realidade, dentro das
possibilidades que temos de recurso,
de espaço, de material humano. Mas
muita coisa é possível quando você se
esforça e seus argumentos são
pertinentes e bem embasados. E a
verdade é que o esporte mudou a
minha vida e a minha missão na
Secretaria é fazer com muitos jovens
o que fizeram comigo, dar essa
oportunidade, mostrar esse caminho
como opção.

E vale muito apena, pois hoje
se consegue viver do esporte,
diferente de 2003 quando eu
comecei, que eu tinha uma bolsa de
R$ 400, o que hoje não dá para cobrir
os custos. Hoje, existem incentivos do
governo do estado, do governo
federal, além do que as empresas já
têm um olhar mais diferenciado no
que se refere ao patrocínio para a
carreira de um atleta. A realidade
hoje é muito mais feliz.

Nas minhas visitas às
comunidades ou projetos sociais, eu
tenho sempre mostrado o meu
exemplo como referência de que
entregar a vida para o esporte vale
muito apena, pois ele ensina a ser um
bom cidadão. E enquanto gestora
pública acredito que mais do que
fazer um campeão na pista, na
quadra, na piscina, é importante
fazer um campeão na vida.

Então, acredito que é
importante fazer com que as pessoas
usem a ferramenta do esporte como
um pilar para vida, levando esses
princípios inerentes ao atleta para
sua casa e transformem também a
vida das pessoas envolta.

Assessoria de Comunicação do
CREF12/PE: Você gostaria de
destacar algum sonho que ainda
não realizou?

Yane Marques: Como atleta eu estou
realizada, pois o sonho de muitos
atletas é participar de uma Olimpíada
e ganhar medalha. Eu vivi esses dois
sonhos.

Agora, como gestora, a gente
tem que viver de sonho, se a gente
não sonhar a vida não tem propósito
nenhum.

Então, eu queria ver muitas
vidas transformadas, e que eu
pudesse olhar para trás e pensar
quantas pessoas mudaram de vida
porque eu consegui levar um projeto,
uma oportunidade de ser atleta, uma
capacitação ou um curso na
universidade. Agora, na gestão, eu
tenho pensado muito no atleta, mas
não só na questão técnica de treinos,
mas no legado, na parte científica, em
levar conhecimento.

Nos projetos que
desenvolvemos tentamos capacitar as
pessoas envolvidas de modo que elas
possam depois perpetuar aquilo que
aprenderam.

A todas as mulheres,
especialmente a todas as
profissionais de Educação Física,
o CREF12/PE deseja um feliz dia,
e que o respeito e a igualdade
sejam celebrados diariamente.

CREF12/PE REALIZA VISITAS INSTITUCIONAIS NA MATA SUL DE
PERNAMBUCO

O programa Gestão em Ação
do CREF12/PE percorreu a Mata Sul de
Pernambuco, ao longo dos dias 21, 22 e
23 de março, com objetivo de se reunir
com autoridades e gestores públicos
ligados à educação, à saúde e ao
esporte para dialogar sobre estratégias
que valorizem a Educação Física e
garantam à sociedade o serviço de
qualidade.

O CREF12/PE, representado
pela presidente Nadja Harrop, pela
vice-presidente Carolina Maciel e pela
chefe de Fiscalização Rosângela
Albuquerque, esteve nos municípios de
Palmares, Catende e Barreiros,
divulgando a parceria para realização
de capacitação e divulgando também o
programa Boas Práticas, no qual os
professores de Educação Física
poderão encaminhar relatos de
experiências exitosas na prática da
docência, com premiação para os 3
primeiros colocados e publicação de
livro com 15 melhores trabalhos.

Além disso, o Conselho
também ofereceu às instituições
parceria para realização de
capacitações para os profissionais de
Educação Física.

Em Palmares, no dia 21 de
março, o Conselho esteve na Gerência
Regional de Educação da Mata Sul,
onde foi recebido pela coordenadora
geral da Gestão de Rede, Eliane Santos.
A presidente Nadja Harrop comunicou
que o CREF12/PE tem recebido
denúncias de que há professores de
outras disciplinas ministrando
Educação Física, e que nos jogos
escolares há leigos atuando como
treinadores das equipes. A
coordenadora da GRE informou que
essa não é uma prática da Gerência e
que estão sendo contratados 3
professores de Educação Física para a
Regional.

Na Prefeitura dos Palmares, o
Conselho foi recebido por Eduardo
Aleixo, chefe de gabinete do prefeito

Altair Bezerra, e pelo secretário de
saúde Francisco Bernardo. Na ocasião,
foi discutida a inserção dos profissionais
de Educação Física nas secretarias,
bem como a obrigatoriedade do
registro para atuação.

A presidente também
solicitou apoio da Vigilância Sanitária
Municipal e do Ministério Público de
Pernambuco, em ações de fiscalização
conjunta, tendo em vista as academias
que funcionam de forma irregular na
cidade.

Em Catende, no dia 22 de
março, o Conselho esteve reunido
com a secretária de Educação, Maria
do Carmo Mendes, com a diretora de
ensino Paula Francinete e com o
diretor de Esportes Moacir Marcelino,
ocasião na qual foram tratados os
jogos escolares e a oferta da disciplina
Educação Física. A secretária
informou que Catende tem 6.000
alunos, cerca de 2.000 deles cursam



do 6º ao 9º ano, nos quais oferta-se a
disciplina Educação Física. O Conselho
ressaltou a obrigatoriedade da oferta da
disciplina em todas as séries da
Educação Básica.

Para a secretária Maria do
Carmo, “a aproximação com o Conselho
é importante para que as práticas do
município estejam alinhadas aos
instrumentos legais, para oferecer
sempre o melhor para os alunos”,
ressalta a secretária.

Também em Catende, o
CREF12/PE foi recebido pelo secretário
de Governo Alexandre Cavalcanti e a
procuradora do município Dra. Isabel

Cristina, e tratou sobre a inserção do
profissional na educação e na saúde,
nas secretarias do município.

Em Barreiros, no dia 23, o
Conselho se reuniu com a secretária de
Educação, Wylliane Lima, tratando
também da disciplina Educação Física e
dos jogos escolares.

A secretária informou que são
cerca de 6300 alunos no município, em
15 escolas rurais e 16 urbanas, mas
apenas as turmas de 6º ao 9º ano é
ofertada a disciplina.

Além disso, a secretária
informou que o município tem um

centro de atendimento especializado,
com uma equipe multiprofissional que
atende às crianças com necessidade
especiais.

A secretária Wylliane Lima
destacou que “a disciplina Educação
Física deve ter atenção dos gestores
municipais por ser fundamental na
formação. Inclusive, aqui em Barreiros,
temos exemplos de pessoas que
mudaram a vida pelo esporte, além da
questão da melhoria da saúde”, afirmou
a secretária que também frisou a
relevância da realização de
capacitações que auxiliem no trabalho
dos profissionais.

GRE Palmares MPPE Palmares

Prefeitura de Palmares Secretaria de Educação de Catende

Prefeitura de Catende Secretaria de Educação de Barreiros



FISCALIZAÇÃO EM AÇÃO
Durante o mês de março, o

Departamento de Orientação e Fiscalização
do CREF12/PE realizou um total de 280
ações, em locais como academias, escolas
estaduais, municipais e privadas,
instituições públicas e estúdios, percorrendo
17 cidades de Pernambuco.

Dos casos verificados, 8 foram
encaminhados para a Comissão de Ética
Profissional do CREF12/PE. Além disso
foram notificadas 7 profissionais, 5
estudantes e 2 leigos.

Em Palmares, na Escola Municipal
Santa Luzia, os agentes do CREF12/PE
foram recebidos pela gestora Vilma Maria
Carvalho da Silva, a qual informou que a
escola possui 19 turmas do Ensino
Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais e
Educação de Jovens e Adultos, sendo
informado que as aulas de Educação Física
são ofertadas apenas para as turmas do

Ensino Fundamental. Como a escola não
possui quadra, as aulas são ministradas fora
do ambiente escolar. Os agentes verificaram
que as aulas de Educação Física no Ensino
Fundamental Anos Iniciais estão sendo
ofertada pelo professor polivalente e dentro
da sala de aula. Na ocasião, o CREF12/PE
orientou a gestora que as aulas de Educação
Física só podem ser dinamizadas por um
profissional de Educação Física com
graduação em Licenciatura e com o registro
junto ao Conselho.

Em Água Preta, os agentes
estiveram em uma academia que funcionava
sem registro e sem a presença de um
profissional de Educação Física habilitado. O
estabelecimento recebeu o prazo de 30 dias
para solicitar o seu registro no CREF12/PE. O
CREF12/PE solicitou o encerramento das
atividades da academia pois o
estabelecimento não ofertava qualidade e
segurançanosserviçosprestados.

Na Escola Municipal João
Francisco de Melo, em São José da Coroa
Grande, os agentes foram recebidos pela
gestora Valéria Maria Silva, a qual informa
que a escola possui 24 turmas de Ensino
Fundamental Anos Finais e EJA e todas as
turmas têm aulas de Educação Física. A
escola possui também uma quadra
descoberta e os materiais utilizados para as
aulas de Educação Física são considerados
pelagestoracomoinsuficientes.

Após consulta ao sistema cadastral,
os agentes verificaram que os professores de
Educação Física da escola não são
registrados no Conselho e orientaram a
manter contato com o atendimento para
solicitar o registro. Por fim, os agentes
ressaltaram que somente o profissional de
Educação Física devidamente habilitado pelo
CREF12/PE e com a graduação na
Licenciatura pode atuar com a Educação
Físicanoambienteescolar.

Crianças agitadas, salas de aula
lotadas e o professor lutando para prender a
atençãodosalunos.Estecenário, frequentemente
descrito, é fácil de imaginar por pais ou qualquer
pessoa que conviva com crianças: a quantidade e
a diversidade de informações e possibilidades a
queelasestãoexpostas,deixacadavezmaisdifícil
para os professores a missão de ensinar sem se
reinventar.

Há, porém, um aliado não tão
convencional:estudosmostramquea inserçãode
exercícios físicos em sala de aula, além das aulas
deEducaçãoFísica,éumcomplementoquepode
melhorar o processo de aprendizagem dos
alunos. Diversas pesquisas afirmam que o
exercício físico regular em idade escolar ajuda na
concentração e fixação de conteúdos, desenvolve
melhor o raciocínio lógico e a memória,
proporciona reflexos mais apurados e maior foco
na realização de atividades escolares ou
acadêmicas.

Neurocientistas da Universidade de
Illinois, nos Estados Unidos, apresentaram
recentemente pesquisas mostrando que alunos
que se saem bem nos exercícios físicos também
têm maior sucesso nas atividades escolares.
Segundo o estudo, crianças e adolescentes que
praticam esportes com frequência, têm
desempenho 20% superior aos alunos
sedentários.

A explicação é simples: quando a
pessoa se exercita, a produção de sinapses

neurais aumenta. Ou seja, a prática de exercícios
físicos tem o poder de desenvolver células
cerebrais, criando novas conexões interneurais,
quemantémamentejovemeativa.

Pequenospassos
Breves interrupções durante a aula

para 10 minutos de exercícios físicos nas escolas;
pode parecer estranho, mas este hábito tem
ganhado espaço nas escolas americanas. Isso
porque o relatório de 2013 do Instituto de
Medicina dos Estados Unidos afirma que
“crianças mais ativas prestam mais atenção,
possuem velocidade de processamento cognitivo
mais rápido e se saem melhor nas provas do que
ascriançasmenosativas.” Jáo livro“CorpoAtivo,
MenteDesperta:Anovaciênciadoexercício físico
e do cérebro” (2012), escrito por John J. Ratey,
neuropsiquiatra e professor da Universidade de
Harvard, é baseado em pesquisas inovadoras: ele
exploraaconexãoentrementeecorpoedefende
que o exercício é uma das armas mais eficientes
paraobomfuncionamentodocérebrohumano.

Segundo Ratey, o movimento ativa
todas as células cerebrais que as crianças estão
usando para aprender despertando o cérebro. “O
cérebro funciona exatamente como os músculos:
cresce com o uso e atrofia com a inatividade”,
defende o autor, destacando a importância de se
exercitarcomregularidade.

O estudo “Estimulação motora, função
executiva e atenção” destaca a importância da
educação física no ensino fundamental como

meio efetivo de auxílio para as aprendizagens
motoras e cognitivas. Nele, 80 crianças de 6 a 10
anos foramdivididasemdoisgrupos:umquenão
participou da intervenção, e um grupo
experimental, que realizou aulas de Educação
Física escolar, duas vezes na semana com
duração de 50 minutos, durante 7 meses. A
conclusão do estudo mostrou que o grupo
experimental melhorou, além do aspecto motor, o
desempenho nos testes de função executiva e
atenção seletiva, tornando o raciocínio mais
rápido.

Desafios
De acordo com a professora de

Educação Física, Daniela Souto [CREF 003121-
G/RJ], a atividade física escolar ajuda no melhor
desenvolvimento físico e psíquico infantil. “Temos
diversas ferramentas para isso como jogos e
atividades que devem ser aplicados de acordo
com a idade e desenvolvimento motor dos
alunos.[...]

A prática da atividade física não deve
ficar restrita apenas ao ambiente escolar. Cabe
aos pais a busca de uma modalidade de esporte
para a criança praticar desde cedo, pois além de
todos os benefícios citados, ainda ajuda no
combateaosedentarismoquecresceumuitocom
os avanços tecnológicos. Também é papel dos
pais participar, assistir, incentivar, motivar e
ensinar aos pequenos que a atividade física é
muito mais do que competição, saúde e bem-
estar.
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