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UNE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E EMPRESÁRIOS DO 
SETOR NA LUTA PELA REABERTURA DAS ACADEMIAS E SIMILARES

M O V I M E N T O

 #SOMOSESSENCIAIS 

nião e luta definem o sucesso do Movimento #SomosEssenciais. A Carreata Uque pediu a reabertura de academias e similares, após quase 4 meses de 
fechamento devido à pandemia, teve adesão dos Profissionais de Educação 

Física e empresários do setor de todo estado de Pernambuco. O CREF12/PE segue 
sendo um dos grandes impulsionadores do movimento, que naquele 2 de julho de 
2020 articulou junto ao Governo do Estado a antecipação da reabertura das aca-
demias da fase 8 para a 6, dentro do plano de reabertura econômica do Estado.



Resultados:

Na Região Metropolitana do Reci-
fe e Zona da Mata pernambuca-
na, após 125 dias fechadas, as 
academias reabriram no dia 20 
de julho de 2020. No Agreste, a 
reabertura ocorreu no dia 3 de 
agosto e em algumas partes do 
Sertão pernambucano a partir 
do último dia 10 de agosto. O 
CREF12/PE seguirá firme na defe-
sa dos Profissionais de Educa-
ção Física e espaços destinados 
ao exercício, pois entendemos 
que a prevenção de doenças, a 
manutenção da saúde e comba-
te de diversas patologias pas-
sam pela qualidade da realiza-
ção do exercício físico orientado 
e monitorado de perto por Pro-
fissionais de Educação Física.

 professor Lúcio Beltrão O(CREF 003574-G/PE), pre-
sidente do CREF12/PE, 

detalha o sucesso do movimen-
to. "O Somos Essenciais é um 
movimento que nasce exata-
mente com o objetivo de desper-
tar na sociedade pernambucana 
a convicção e o entendimento de 
que o exercício físico orientado é, 
de fato, essencial à saúde física e 
mental de toda população. Por-
tanto, a gente procurou divulgar 
junto à imprensa, às redes socia-
is e à toda sociedade civil, a 
importância de se praticar o exer-

cício físico, especialmente nesse 
momento de pandemia. Procu-
ramos mostrar e envolver toda 
sociedade. Felizmente, esse foi 
um movimento que deu certo, o 
Brasil todo aderiu, então a gente 
fica muito feliz pela grandiosida-
de que o movimento alcançou", 
finalizou. A carreata promovida 
pelos Profissionais de Educação 
Física, proprietários de acade-
mias e alunos, sofreu alguns 
impedimentos no trajeto até a 
chegada ao Palácio do Campo 
das Princesas. Foram realizados 
no percurso quatro bloqueios da 

CTTU e Polícia Militar de Pernam-
buco. Na chegada ao Palácio do 
Campo das Princesas, o presi-
dente do Sindicato das Academi-
as de Pernambuco (SINDAC-PE) 
Walter Le i te ,  o  d i retor do 
SINDAC-PE Paulo Silveira, o pre-
sidente do CREF12/PE, Lúcio Bel-
trão e o advogado do CREF12/PE, 
Eric Almeida, reuniram-se com 
representantes do Governo de 
Pernambuco para expor os pon-
tos de reivindicação do movi-
mento #SomosEssenciais.

UNE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E EMPRESÁRIOS DO 
SETOR NA LUTA PELA REABERTURA DAS ACADEMIAS E SIMILARES

M O V I M E N T O

 #SOMOSESSENCIAIS 

02



urante a pandemia, nosso DConselho articulou com 
o s  p r o f i s s i o n a i s  d e 

Educação Física, com os proprie-
tários de academias e com os 
gestores para, juntos, viabilizar-
mos uma saída para o grande 
problema de saúde, econômico e 
financeiro causado pela pande-
mia em nosso setor no estado.

Preocupados com a saúde da 
sociedade, promovemos diver-
sas reuniões com os represen-
tantes do Governo do Estado, 
das prefeituras municipais, pro-
curando mostrar que nossa 
categoria era essencial naquele 
momento de crescimento dos 
casos e que o nosso setor deve-
ria ser o primeiro a retomar suas 
atividades, justamente porque 
promovemos saúde e preveni-
mos doenças. 

Foi nessa luta incansável que nos 
a r t i c u l a m o s  c o m  n o s s o s 
Conselheiros e todos os entes 
envolvidos do setor e primeira-
mente elaboramos um documen-
to com recomendações de bios-
segurança voltado a proprietári-
os de academia, Profissionais de 
Educação Física, poder público e 
toda sociedade. As recomenda-
ções foram disponibilizadas no 
nosso site. E não paramos por aí, 
pois tínhamos naquele momento 
inúmeras medidas a serem toma-
das em prol da categoria. Uma das 
medidas que adotamos, por 
exemplo, para ajudar os profissi-
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onais, decidimos suspender a 
cobrança da anuidade, jogando o 
vencimento para o final do ano.

Promovemos ainda um protesto 
histórico pela reabertura de 
academias e similares, junto com 
os Profissionais de Educação 
Física, proprietários de academi-
as e alunos, pelas ruas do Recife, 
através de uma carreata com 
destino ao Palácio do Governo, 
onde fomos recebidos pelo 
representante do Governo, onde 
naquele dia conquistamos a 
antecipação da reabertura das 
academias da fase 8 para a fase 6 
do plano de reabertura econômi-
ca no Estado. Nosso protesto 
teve a cobertura de toda a 
imprensa pernambucana e apoio 
da sociedade.

Assim, com uma atuação forte 
nas redes sociais, junto à impren-
sa, blogs, portais, rádios e televi-
são, da capital ao interior, conse-
guimos informar a sociedade e 
toda nossa categoria, sempre 
mostrando, com transparência, 
que somos essenciais sim, inclu-
sive, criamos um grande movi-
mento nacional intitulado #So-
mosEssenciais.

Essa nossa luta, mesmo em 
momento tão adverso, é em favor 
da Educação Física, dos profissi-
onais, das pessoas jurídicas e da 
sociedade. 
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CREF12/PE se destaca na prestação de 
serviços aos Profissionais de Educação Física 

e a toda sociedade durante à pandemia

O CREF12/PE desenvol-
veu de março a julho de 
2020 uma sistemática 

de trabalho totalmente focada 
no atendimento de qualidade a 
Pessoas Físicas e Jurídicas 
registradas no Conselho. No 
período mais crítico da pande-
m i a  do  n o v o  c o ro n a v í r u s 
(COVID-19), no estado de Per-
nambuco, o CREF atuou firme 
auxiliando os Profissionais de 
Educação Física e os empresári-
os da área que precisaram se 
reinventar no atendimento remo-
to de alunos. 

Entre as principais ações do con-
selho, vale a pena destacar a 
medida emergencial de prorro-
gação do vencimento do 2° lote 
para pagamento com desconto 
da anuidade 2020, a formatação 
da cartilha com recomendações 
de biossegurança para auxiliar 
os profissionais, empresários e 
órgãos governamentais na reto-
mada. 

O documento formulado por um 
grupo de Trabalho formado por 
Conselheiros do CREF12/PE das 

Reuniões com o poder público

O CREF12/PE realizou ainda uma 
série de reuniões para que o 
plano de reabertura de acade-
mias boxes, estúdios e espaços 
públicos, como Praia, Parques, 
Academias populares e outros 
pudesse acontecer de forma res-

mais diversas áreas (empresári-
os, coordenadores de academia, 
professores universitários, etc), 
além de ter recebido contribui-
ções de vários setores da socie-
dade. Entre as recomendações 
do documento estão a reestru-
turação dos espaços como reco-
mendações voltadas a higieni-
zação e limpeza dos estabeleci-
mentos, disponibilidade de EPIs 
e kits de higiene nos espaços, o 
uso obrigatório de máscaras, o 
espaço seguro entre alunos e 
funcionários evitando aglome-
rações e o monitoramento da 
temperatura dos frequentado-
res. A cartilha com as recomen-
dações segue disponível no 
nosso site www.cref12.org.br.

ponsável e segura em todo esta-
do de Pernambuco. Entre os 
encontros vale destacar as reu-
niões com representantes da Pre-
feitura do Recife, Paulista, Olin-
da, Cabo de Santo Agostinho, 
Araripina, Camaragibe, Governo 
de Pernambuco, na pessoa do 
Secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Pernambuco, 
Bruno Schwambach e do Secre-
tário de Saúde, André Longo, 
além de reuniões bastante pro-
dutivas com o Deputado Federal 
Felipe Carreras, Associação 
Comercial e Empresarial de Caru-
aru (ACIC), além de estar sempre 
em constante diálogo com a 
Associação Brasileira de Acade-
mias (ACAD Brasil) e os Profissi-
onais de Educação Física do Esta-
do. "A cada reunião ou encontro 
realizado de forma remota ou 
presencial mostramos a impor-
tância do exercício físico orien-
tado para a vida e também para 
a saúde física e mental da popu-
lação", destacou o Professor 
Lúcio Beltrão (CREF 003574-
G/PE), presidente do CREF12/PE.
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Carta-Compromisso com reivindicações 
do CREF12/PE tem grande “ADESÃO” por 

pré-candidatos nas eleições 2020

O CREF12/PE lançou uma 
carta-compromisso que 
está disponível para can-

didatos a prefeito e vereador, 
que vão disputar as eleições nas 
cidades pernambucanas neste 
ano de 2020. O documento con-
tém 18 pontos de reivindicações 
defendidas pelo CREF12/PE em 
prol da Educação Física e da soci-
edade pernambucana.

Entre as reivindicações desta-
cadas na carta: A Lei que busca 
obrigatoriedade das aulas de 
educação física em toda a edu-
cação básica por Profissionais 
de Educação Física, a criação da 
Semana Municipal do Profissio-
nal de Educação Física, sugestão 
de campanhas para conscienti-
zação da população sobre a 
importância do exercício físico 
orientado por um profissional 
hab i l i tado ,  d iminu ição  de 
Impostos municipais  para 
incentivar o setor e consequen-
temente diminuir doenças e com-
bater o sedentarismo, regula-
mentação dos espaços públicos, 
a exemplo de parques, praças, 
praias entre outras.

O Presidente do CREF12/PE Per-
nambuco, o Professor Lúcio Bel-
trão (CREF 003574-G/PE), deta-
lha a importância do Profissio-
nal acompanhar os candidatos 
que irão se comprometer com as 
reivindicações propostas e des-
taca o voto consciente. “Sugiro 
o voto em candidatos compro-
metidos com a Educação Física. 
Quem pensa no futuro investe 
na Educação Física. Nossa pro-
fissão faz diferença na vida das 
pessoas e deve ser pensada 
como aliada a políticas públicas 
em saúde, educação, segurança, 
assistência social, juventude, 
cultura, esportes e lazer. Os paí-
ses com os melhores índices de 
desenvolvimento humano (IDH) 
são aqueles que investem em 

educação, cultura e esportes”, 
detalha.

Adesão:

Os deputados federais e pré-
candidatosà Prefeitura do Reci-
fe Daniel Coelho (Cidadania), 
Túlio Gadelha (PDT) o deputado 
e s t a d u a l  e  t a m b é m  p r é -
candidato a prefeito do Recife 
Marco Aurélio (PRTB), o verea-
dor do Recife e pré-candidato a 
reeleição Rinaldo Júnior (PSB), 
o vereador de Olinda e pré-
candidato a reeleição Jesuíno 
Araújo (Cidadania), RaffieDel-
lon (PSD) pré-candidato à Pre-
feitura de Caruaru, Francisco 
Padilha (PSB) pré-candidato à 
Prefeitura de Paulista, entre 
outros nomes da política de Per-
nambuco já se comprometeram 
com as reinvindicações. Docu-
mento está disponível no site 
cref12.org.br e pode ser assina-
do por pré-candidatos a prefei-
to e vereador em todo Estado de 
Pernambuco. O CREF12/PE se 
compromete em divulgar cada 
uma das assinaturas e seguirá 
atento aos planos de governo 
em todos os municípios per-
nambucanos.
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e março a meados de Dagosto de 2020 as equi-
pes de Orientação e Fis-

calização do CREF12/PE investi-
garam 250 denúncias, 84 perfis 
no Instagram foram notificados 
e 190 lives que promoviam exer-
cícios foram assistidas pelos fis-
cais. 

O Assessor Técnico de Fiscaliza-
ção do CREF12/PE, Marcelo San-
tos (CREF 005785-G/PE) fala do 
desafio em fazer as fiscaliza-
ções de forma online. "Foi um 
momento bem desafiador para 
toda nossa equipe. Recebemos 
diversas denúncias e atuamos 
assistindo lives através do 
Instagram, Facebook e várias 
plataformas online. Os resulta-
dos das ações foram muito posi-
tivos durante todo o período de 
isolamento social e consegui-
mos em equipe proteger a socie-
dade de centenas de aproveita-
dores que não tinham formação 
ou ainda não eram Profissionais 
de Educação Física, como é o 
caso de vários estudantes", des-
tacou.

O fechamento de academias e o 
isolamento das pessoas para 
evitar a transmissão do novo 
coronavírus fizeram com que 
muitas pessoas buscassem trei-
nos e aulas online para realizar a 
sua rotina de exercícios em 

casa. Percebendo a grande 
demanda de aplicativos, vídeos, 
blogs e sites na internet, com 
dicas de treinos, aulas completas 
e exercícios físicos do básico ao 
avançado se multiplicaram no 
âmbito digital. O Professor Lúcio 
Beltrão (CREF 003574-G/PE), Pre-
sidente do (CREF12/PE), alerta: 
“Um dos princípios mais impor-
tantes de um treinamento equili-
brado é a individualidade biológi-
ca de cada pessoa. A sociedade 
precisa ficar atenta. Não sou con-
tra os bons aplicativos ou treinos 
online, mas eles devem apenas 
auxiliar e não substituir o Profissi-
onal de Educação Física”.  

Denúncia no MPPE e Polícia Civil 
de Pernambuco: 

O CREF12/PE protocolou a notícia 
crime por exercício ilegal da profis-
são junto à Polícia Civil e ao Minis-
tério Público de Pernambuco, que 
irão dar continuidade ao processo 

JORNAL DO CREF

de investigação da atuação irre-
gular de influenciadores fitness, 
leigos e curiosos, que estão pro-
movendo treinos online sem qual-
quer tipo de formação ou registro 
no Conselho. O jurídico do 
CREF12/PE levou aos órgãos com-
petentes todas as denúncias e 
investigações iniciadas pelas nos-
sas equipes de Orientação e Fis-
calização, que seguem atuando 
no combate a esse tipo de ativida-
de no âmbito virtual.

Ajude o CREF12/PE a identificar e 
combater estes aproveitadores. 
Denuncie pelo WhatsApp (81) 
98877-6678 ou pelo e-mail fiscali-
zacao@cref12.org.br. No nosso 
site também disponibilizamos a 
aba DENUNCIE. Por lá é impor-
tante descrever o maior número 
de detalhes possível das ações 
irregulares dos aproveitadores. 
Garantimos sigilo absoluto!

CREF12/PE intensifica ações 
de fiscalização online no combate a 

influenciadores fitness sem formação 
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ntre os desafios da volta às aulas presenciais Edurante a pandemia está a questão das aulas 
práticas de Educação Física. Pensando em 

auxiliar o professor na retomada, o CREF12/PE for-
matou um documento de recomendações com um 
plano de retorno às atividades presenciais diante da 
pandemia. A volta das atividades vai exigir do pro-
fessor cuidados específicos e, para reduzir o risco de 
contaminação, será preciso que a sociedade esteja 
plenamente engajada para aderir às novas normas 
de convívio social e às novas rotinas no interior das 
escolas e espaços dedicados aos treinos e aulas de 
esportes coletivos.

"A iniciativa de ouvir os professores foi muito asser-
tiva, pois são eles que estão na ponta, atuando no 
chão da escola. As sugestões formatadas pelo CREF 
em parceria com os professores foram de grande 
importância para se pensar no retorno seguro das 
aulas," destacou a professora e 1ª tesoureira do 
CREF12/PE Aída Andrade (CREF 002734-G/PE).

Além de diversas recomendações, a publicação 
ainda reúne protocolos de segurança, medidas de 
higienização, de proteção, de monitoramento e de 
avaliação, assim como outras orientações sobre o 

CREF12/PE disponibiliza documento 
com recomendações para retomada das 

aulas de Educação Física nas escolas

uso de máscara e sobre a dinâmica das aulas. O 
documento está disponível no nosso site cref1-
2pe.org.br
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Com intuito de encurtar as distâncias e 
promover conhecimento durante o 
per íodo de  i so lamento  soc ia l ,  o 

CREF12/PE promoveu uma série de entrevistas 
via Transmissão ao Vivo no Instagram. De abril 
até agosto foram mais 60 lives com temáticas 
de grande relevância para os Profissionais de 
Educação Física, estudantes e empresários do 
setor.

Mais de 60 entrevistas realizadas 
no Projeto Virtual ‘‘Lives da Semana’’
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A Professora Nillúzia Arruda (CREF 004223-G/PE), 1ª 
vice-presidente do CREF12/PE, destaca o sucesso 
do projeto. "No início da pandemia começamos a 
conversar com alguns profissionais que estavam em 
outros países, que já estavam vivendo o processo de 
isolamento, de quarentena pela pandemia do novo 
coronavírus, pra entender o que era que estava 
acontecendo lá e as possibilidades de ter como 
exemplo aqui no Brasil. A boa repercussão das 
primeiras lives nos fez começar a procurar 
profissionais daqui, para identificar como os 
profissionais estavam atuando e daí foram diversos 
temas na área de Educação Física. Exemplos de 
como se adaptar ao processo e como continuar 
trabalhando durante esse período, além de trazer 
muitos conhecimentos inovadores, para ajudar aos 
profissionais a trabalharem em benefício da 
sociedade", detalhou.

Todas as entrevistas do projeto "Lives da Semana" 
estão disponíveis nos nossos canais oficiais do 
CREF12/PE no IGTV e no YouTube para que você 
possa assistir, compartilhar e aprender em qualquer 
tempo.
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A Câmara dos Vereadores 
do Recife promoveu uma 
Reunião Solene em home-

nagem a 65 profissionais que 
representam diversos segmen-
tos da Educação Física do Reci-
fe. A homenagem realizada no 
dia 6 de fevereiro deste ano se 
deu através de uma indicação 
do Conselho Regional de Educa-
ção Física de Pernambuco 
(CREF12/PE) ao vereador Rinal-
do Júnior (PSB), autor do reque-
rimento.

O Conselheiro do CREF12/PE 
Henrique Gerson Kohl (CREF 
002132-G/PE), um dos homena-
geados na solenidade destacou 
a importância da solenidade e 
da relevância da categoria na 
sociedade. “Estando aqui na con-
dição de homenageado, gostaria 
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de falar mais da questão imate-
rial, da ética, da resignação, den-
tre outras ações que fazem da 
profissão primordial para a soci-
edade. Parabenizo a iniciativa do 
vereador Rinaldo Junior, que 
acatou a iniciativa do presidente 
Lúcio Beltrão, pela excelente 
audiência pública que ocorreu 
nesta casa, que vem tendo seus 
encaminhamentos acatados de 
forma ética e coerente. Temos 
demandas extremamente com-
plexas e que tem tido engaja-
mento da categoria”, ressaltou o 
professor.

O presidente do CREF12/PE, 
Lúcio Beltrão (CREF 003574-
G/PE), destaca o marco históri-
co da iniciativa "É com gigantes-
ca satisfação que o CREF parti-
cipa desta reunião solene. Agra-

Câmara Municipal do Recife homenageia 
Profissionais de Educação Física

deço ao vereador Rinaldo Júnior 
pela realização da solenidade. 
Ele tem sido um grande parceiro 
da Educação Física”. Lúcio Bel-
trão disse ainda que assumiu a 
presidência do CREF no final de 
abril de 2019 e desde lá já são 
grandes conquistas contabiliza-
das. “Já conseguimos muitas 
vitórias para a nossa profissão. 
Seguimos firmes no diálogo com 
os profissionais, empreendedo-
res, parlamentares e demais 
representantes da sociedade 
civil e com muito trabalho, ino-
vação e austeridade estamos 
conseguindo avançar”, afirmou.

A lista completa com nomes e 
todas as fotos dos homenagea-
dos na solenidade estão disponí-
veis no nosso site cref12pe-
.org.br
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O CREF12/PE não tem 
medido esforços para 
estar junto dos Profissi-

onais de Educação Física e 
empresários do setor, neste 
momento de retomada das ati-
vidades.  A importância de 
garantir à sociedade o melhor 
atendimento no tocante ao exer-
cício físico orientado é nossa 
maior missão. Nos últimos 
meses fomos destaque na 
imprensa televisiva, radiofônica 
e impressa levando esclareci-
mento a toda população sobre o 
cuidado com os treinos feitos em 
casa, as ações de orientação e 
fiscalização na reabertura das 
academias e espaços similares, 
dentre outras pautas. Acompa-
nhe as reportagens e ações no 
nosso canal do YouTube (youtu-
be.com/cref12pe).

CREF12/PE ganha destaque na 
imprensa com ações de orientação e 

fiscalização durante a pandemia
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O CREF12/PE deu posse a 
25 delegados que irão 
representar o Conselho 

em todas as regiões do Estado 
de Pernambuco. Aos delegados 
cabem as atribuições de recep-
cionar documentos enviados 
pela sede do CREF12/PE e dispo-
nibiliza-los para retirada pelos 
profissionais, prestando os 
esclarecimentos necessários; 
buscar parcerias e convênios 
com as mais diversas empresas 
para a concessão de descontos 
aos profissionais de Educação 

CREF12/PE conta com 25 delegados em 
todas as regiões pernambucanas

Física; assessorar os Conselhei-
ros nas ações do CREF12/PE; ori-
entar pessoas físicas e jurídicas 
para o cumprimento da Lei 
9696/98 (que regulamenta a pro-
fissão de Educação Física); e as 
demais atribuições previstas na 
Resolução n° 74/2019.

Funções e responsabilidades:

Os Profissionais Delegados são 
indicados pela Diretoria do 
CREF12/PE e todos os requisitos 
para a indicação, bem como as 

As equipes do CREF12/PE percorreram 33 
municípios do Sertão do Estado na 'Opera-
ção Carcará'. A ação, que aconteceu durante 

o mês janeiro de 2020, contou com o apoio da Polícia 
Militar de Pernambuco e Vigilância Sanitária de 
Petrolina. As cinco equipes visitaram um total de 
120 estabelecimentos, o que resultou em 22 interdi-
ções em academias que não possuíam Profissional 
de Educação Física atuando no local, e outras 55 
foram notificadas por funcionarem clandestina-
mente.

Entre as pessoas fiscalizadas, 21 foram notificadas 
por exercício ilegal da profissão. Além das academi-
as de ginástica, a Operação Carcará, também visi-
tou 22 escolas da rede estadual e municipal nestes 
municípios, averiguando as condições estruturais 
dos locais reservados a prática de atividades físicas 
e esportivas, além do registro do professor no 
CREF12/PE.

atribuições dessa função hono-
rífica e motivos para desliga-
mento do delegado da função 
estão elencadas na Resolução 
n° 74/2019.

Para evitar dúvidas, esclarece-
mos que os Delegados não 
fazem fiscalização, não enviam 
ofícios e não são funcionários do 
nosso Conselho Profissional.

Confira a lista completa dos 25 
d e l e g a d o s  n o  n o s s o  s i t e : 
www.cref12pe.org.br

Operação Carcará percorre 33 municípios 
do Sertão de Pernambuco 
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O CREF12/PE aderiu, integralmente, ao III Pro-
grama de Recuperação de Créditos (PREC) pre-
visto na Resolução CONFEF nº 388/2020, no 

dia 20 de julho. O III Programa de Recuperação de Cré-
ditos tem por objetivo proporcionar aos Profissionais 
de Educação Física e Pessoas Jurídicas registrados, 
condições especiais e facilitadas para quitação dos 
débitos. O PREC se aplica aos débitos de anuidades ven- 
cidas até 31 de dezembro de 2019. Ou seja, não se aplica 
aos débitos de anuidades referentes ao exercício de 
2020 em diante.

O Programa é destinado a promover a regularização 
dos débitos, inclusive daqueles inscritos ou não em dívi-
da ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade sus-
pensa ou não, decorrente de: anuidades vencidas até 
31 de dezembro de 2019; multas aplicadas; parcela-
mento anterior à vigência da Resolução CONFEF nº 
388/2020, não integralmente quitado, ainda que can-
celado por falta de pagamento e desde que não seja 
objeto de REFIS anteriores.

Importante salientar que, aqueles que já fizeram algum 
acordo de parcelamento podem aderir a novo parcela-
mento nos termos do Programa, se for do seu interes-
se. Para aderir ao PREC o Profissional de Educação Físi-
ca e/ou Pessoa Jurídica interessado deverá solicitar 
por escrito, através do e-mail cref12@cref12.org.br ou 
pelo telefone (81) 98877-6668, sendo necessária a for-
malização de Termo Administrativo de Confissão e 
Negociação de Dívida acesse a Resolução CONFEF nº 
388/2020.

Oportunidade: CREF12/PE adere ao Programa 
de Recuperação de Créditos (PREC) e reduz 

juros e multas das anuidades em atraso

PARCELAMENTO DOS DÉBITOS

Os débitos existentes em nome do Profissio-
nal de Educação Física e/ou da Pessoa Jurídi-
ca serão consolidados na data do pedido de 
ingresso ao III Programa de Recuperação de 
Créditos. A dívida poderá ser parcelada até o 
número máximo de 24 (vinte e quatro) parce-
las mensais e sucessivas.
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