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ma pesquisa realizada entre os dias 20 Ue 25 de abril pelo CREF12/PE identificou 
o excelente índice de aprovação da 

categoria às ações e metodologias implanta-
das e demais realizações já estruturadas pela 
atual gestão da entidade, que é presidida pelo 
Professor  Lúcio Beltrão (CREF 003574-G/PE) 
desde 18 de abril de 2019. O levantamento 
envolveu pouco mais de 600 Profissionais de 
Educação Física de todas as regiões do esta-
do, que responderam, espontaneamente, a um 
questionário disponibilizado via e-mail. 
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 Nova Gestão do CREF12/PE tem cobrado às autoridades A(Ministério Público, Bombeiros, Prefeituras, Governo de Per-
nambuco, etc) a construção/manutenção de quadras 

cobertas, bem como compra e reposição do material (bolas, cones, 
redes, cordas, tatames, etc) para aulas. 97,2% concordam com essa 
iniciativa e 2,8% não concordam. O CREF12/PE também segue arti-
culando com frequência junto a vereadores, prefeitos, deputados, 
entre outros políticos, a aprovação de Leis para reconhecer o Pro-
fissional de Educação Física e os locais de prática como essenciais. 
94,5% aprovam a iniciativa e 5,5% são contra. Vale destacar que em 
Pernambuco as cidades de Carpina, Garanhuns e Salgueiro já apro-
varam a Lei de Essencialidade. 97,2% concordam com a articulação 
política do CREF12/PE para aprovação de dezenas de leis em favor 
da Educação Física. 2,8% não concordam.

90% DOS PROFISSIONAIS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA APROVAM A 

NOVA GESTÃO DO CREF12/PE

bsequiamos com muito orgulho mais uma edição Odo nosso Jornal. Ratificamos, portanto, nosso 
compromisso com a transparência para apresen-

tar os efetivos resultados do trabalho inovador, ético e 
impactante que temos realizado, e que vem sendo apro-
vado por todos. Obtivemos no CREF de Pernambuco, 
indiscutivelmente, avanços bem significativos nos últi-
mos dois anos. Finalmente, temos um Conselho com 
nosso jeito de ser. O CREF12/PE investiu muito em tecno-
logia e interiorização, para facilitar a vida de todos. 

O nosso CREF tem um aplicativo para otimizar o trabalho 
da Equipe de Orientação e Fiscalização e outro aplicativo 
para os Profissionais de Educação Física (PEFs). Temos aten-
dimento ágil e humanizado; a Cédula de Identidade Profis-
sional (CIP), que demorava vários meses para ser entregue, 
agora sai na hora (em poucos minutos); temos ainda a CIP 
digital através do aplicativo. 

Tivemos ainda Homenagem aos Profissionais de Educa-
ção Física em algumas Câmaras de Vereadores e na 
Assembleia Legislativa de Pernambuco. Organizamos 
protestos, passeatas, carreatas e outros movimentos 
pacíficos e ordeiros, sem falar de outras ações, como; 
Torneio de Futsal; Portal Transparência, 39 Profissionais 
Delegados, CREF Club, Fale com o Presidente, Leis e Proje-
tos de Lei em todas as esferas tramitando por iniciativa do 
nosso Conselho, CREF Visita em todas as microrregiões 
do estado, capacitações, palestras e cursos, trabalho 
efetivo das Comissões do CREF, aumento significativo no 
número das fiscalizações, entre tantas outras ações cria-
das pela Nova Gestão, que revolucionou a nossa profis-
são no estado de Pernambuco.

O trabalho, sem dúvida, está no caminho certo! O CREF12/PE 
hoje é referência em Gestão para todo o Brasil. Gratidão a 
todos (funcionários, estudantes e Profissionais de Educação 
Física, empresários, imprensa, políticos, conselheiros, dele-
gados, parceiros, etc) pelo imprescindível apoio!

Unidos, somos fortes! Um caloroso abraço!

PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA QUE RESPONDERAM À PESQUISA:

Dos pouco mais de 600 Profissionais de Educação Física que 
responderam às perguntas, 44,7% trabalham na área da saúde, 
30,7% na educação, 15,4% nos esportes e 9,2% assinalaram outros. 
51,8% são da Região Metropolitana do Recife, 20,2% da Zona da 
Mata, 17,1% do Sertão e 11% do Agreste. 29,4% têm até 30 anos de 
idade, 48,7% entre 31 e 45 anos, 19,3% entre 46 e 60 anos, os outros 
2,6% têm mais de 60 anos de idade.

Sobre a inserção do CREF12/PE nos veículos de comunicação (jornais, 
blogs, rádios e televisão), 36,3% consideram ótima; 29,4% boa; 28,5% 
regular; 1,4% ruim e 4,4% péssima. Perguntamos ainda sobre a 
funcionalidade do Novo Site, redes sociais e o Jornal do CREF12/PE. 37,7% 
consideram ótimo; 39% bom; 15,8% regular; 3,9% ruim e 3,5% péssimo.

Sobre o CREF Club – programa de parcerias com várias empresas e 
instituições para oferecer benefícios, como descontos e condições 
especiais em produtos e serviços para todos os registrados (pessoa física 
e jurídica) no CREF12/PE – 39,9% conhecem, enquanto que 60,1% não 
conhecem o programa.

Os Delegados Profissionais – iniciativa criada pela Nova Gestão para que 
Profissionais de Educação física ajudem na aproximação do CREF12/PE 
com os registrados (PEF e PJ) e a sociedade (políticos, parceiros do CREF 
Club, etc), além de contribuírem na interiorização – são conhecidos por 
50,9% e outros 49,1% não conhecem.

O “Fale com a Presidência” do CREF12/PE, outro importante canal de 
diálogo, criado pela Nova Gestão para que todas as pessoas físicas e 
jurídicas possam falar diretamente com a Presidência do CREF12/PE, seja 
na sede da nossa autarquia ou em reuniões no interior do estado, é 
conhecido por 44,7% dos entrevistados, enquanto que 55,3% não 
conhecem. Ainda sobre as novas ações e iniciativas do Conselho, 92,9% 
aprovam a “Carta-compromisso” criada pela Nova Gestão do CREF12/PE 
para que os candidatos a Prefeito e Vereador assumissem compromissos 
com a Educação Física. Já 7,1% não aprovam.

PRESIDENTE



 prática da Educação Física nas Aescolas é essencial para o desen-
volvimento das crianças e adoles-

centes. A família precisa estar atenta e 
cobrar os direitos de acordo com a Consti-
tuição Federal e a Lei de Diretrizes e Base da 
Educação, que garante a Educação Física 
como disciplina obrigatória em toda a edu-
cação básica, naturalmente, ministrada 
por um Profissional de Educação Física, 
pois somente ele tem competência técnica 
e legal para conduzir essas aulas, sem o 
risco de provocar lesões nos alunos. Quem 
ministrar aulas de Educação Física sem ter 
graduação em Educação Física está come-
tendo crime de exercício ilegal da profissão. 
Outra questão que os pais também devem 
prestar atenção é na estrutura do ambien-
te onde acontecem as aulas.

Sobre essas questões, o Prof. Lúcio Bel-
trão (CREF 003574-G/PE), presidente do 
Conselho Regional de Educação Física da 
12ª Região / Pernambuco (CREF12/PE) 
explica: “É super importante os pais fica-
rem de olho nos profissionais que estão à 
frente das aulas. Orientamos que as famí-
lias cobrem à gestão escolar, aos donos 
dos colégios, à secretaria de educação e 
demais responsáveis para que seus filhos 
tenham, no mínimo, duas aulas de Educa-
ção Física por semana, ministradas por 
Profissional de Educação Física regular 

junto ao CREF. Além disso, é preciso exi-
gir materiais como tatame, bolas, cones, 
cordas, bambolês e, claro, quadra cober-
ta, para não expor alunos e professores à 
chuva ou à doenças provocadas pela 
exposição ao sol. É nossa obrigação esti-
mular a prática regular de exercícios 
físicos orientados. Esse hábito começa 
na escola. A Educação Física traz benefí-
cios cognitivos, sociais, motores, emoci-
onais, metabólicos e cardiovasculares”, 
enfatizou o presidente Lúcio Beltrão.

Uma das grandes lutas do CREF12/PE 
abraçada pelo Deputado Federal Felipe 
Carreras (PSB-PE), através do Projeto de 
Lei 3929/2019, de autoria do parlamen-
tar, também visa garantir pelo menos 3h 
de aulas de Educação Física durante a 
semana nas escolas brasileiras. De acor-
do com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), crianças e adolescentes devem 
acumular 60 minutos de atividades 
moderadas pelo menos três vezes na 
semana, o que resulta em 180 minutos ou 
3h semanais. O CREF12/PE ressalta que 
para o Profissional de Educação de Física 
atuar nas escolas é obrigatório a regula-
ridade junto ao Conselho e ter cursado 
Licenciatura ou Licenciatura Plena em 
Educação F ís ica .  Para  que  o  PL 
3929/2019 caminhe no Congresso Fede-
ral, é preciso MOBILIZAÇÃO! 

“As escolas, inicialmente, precisam ser 
atrativas. Muitas escolas parecem presí-
dios. São superlotadas, quentes, peque-
nas e inseguras. Precisamos de uma gran-
de reforma no sistema educacional. 
Necessitam de salas climatizadas, mate-
rial, segurança, laboratórios, tecnologia, 
merenda de qualidade, espaços de convi-
vência e lazer, horta, parquinhos, funcio-
nários motivados, quadras poliesportivas 
cobertas em todas as escolas públicas e 
privadas, bem como investimento na com-
pra e reposição de materiais didáticos 
essenciais de trabalho do Profissional de 
Educação Física como material didático, 
livros, bolas para handebol, vôlei, basque-
te, futebol, etc, como tabelas, barras, 
raquetes, cones, bambolês, redes, tata-
mes, padrão, step.  É impensável ainda 
hoje termos escolas sem quadras cober-
tas. O Deputado Federal Felipe Carreras 
tem um PL que trata exatamente desse 
assunto. Espero que o Congresso Nacio-
nal seja sensível e aprove, com urgência, 
esse projeto benéfico à sociedade brasilei-
ra. A Educação Física Escolar é imprescin-
dível para o desenvolvimento afetivo, 
motor, profissional e emocional dos alu-
nos, mas não há investimento na área”, 
informou Lúcio Beltrão.

O Projeto de Lei 3500/2020, também do 
deputado federal Felipe Carreras, deter-
mina que as escolas da rede pública da 
educação básica deverão possuir pelo 
menos uma quadra poliesportiva coberta, 
compatível com o tamanho da unidade e 
com o número de alunos, para oferta de 
aulas de Educação Física. O texto em tra-
mitação na Câmara dos Deputados 
determina ainda que as escolas públicas 
da educação básica que já possuem qua-
dras poliesportivas devem providenciar a 
cobertura de pelo menos uma no prazo de 
até 24 meses.

“A exposição à radiação solar é reconheci-
damente prejudicial à saúde”, afirmou o 
autor, deputado Felipe Carreras. “Muitos 
alunos não gostam das aulas de Educação 
Física devido às condições inadequadas”, 
continuou, ao pedir a aprovação da pro-
posta.

CREF12/PE ALERTA PARA CONDIÇÕES 
ESTRUTURAIS DAS ESCOLAS
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O Conselho Regional de Educação 
Física da 12ª Região / Pernambuco 
(CREF12/PE), não esmoreceu um só 

instante para que a vacina chegasse a todos 
os Profissionais de Educação Física do esta-
do, de forma completa, sem qualquer tipo de 
restrição.  Em um primeiro momento, a Pre-
sidência do Conselho enviou ofício às Secre-
tarias de Saúde do Recife e de Pernambuco,  
informando que não há hierarquia entre os 
profissionais de saúde que são representa-
dos em 14 categorias, conforme resolução 
n° 287, do Conselho Nacional de Saúde (mé-
dicos, enfermeiros, nutricionistas, fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, 
biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes 
sociais, Profissionais da Educação Física, 
médicos veterinários e seus respectivos 
técnicos e auxiliares). O documento ressalta 
ainda a convocação do Ministério da Saúde, 
através da Portaria nº 639/2020, que no 
início da pandemia, em abril de 2020, reali-
zou o cadastramento e a capacitação dos 
Profissionais de Educação Física para a atua-
ção na linha de frente contra a COVID-19.

Após encaminhar os ofícios, o Professor  
Lúcio Beltrão (CREF 003574-G/PE), presi-
dente do CREF12/PE, com apoio dos Profissi-
onais Delegados espalhados por todas as 
regiões pernambucanas e os Profissionais 
de Educação Física, encaminhou a pauta de 
reivindicação ao Presidente da República, ao 
Ministro da Saúde, a Prefeitos e secretários 
municipais, além dos Ministérios Públicos 
Federal (MPF), de Pernambuco (MPPE) e do 
Trabalho (MPT) e Defensorias Públicas da 

União (DPU) e do Estado (DPPE), cobrando 
a inclusão dos Profissionais de Educação 
Física nos grupos prioritários para a vaci-
nação, independentemente do local de 
trabalho (academias, autônomos, escoli-
nhas esportivas, etc).

Carreatas, protestos e mobilizações feitas 
nas redes sociais fizeram com que, em 27 
de maio, o Governo de Pernambuco, por 
meio da Superintendente do Plano de Imu-
nizações do Estado, Ana Catarina Melo,  
garantisse a inclusão de TODOS os Profis-
sionais de Educação Física no grupo priori-
tário de vacinação. A decisão do governo 
vem depois de muita LUTA, travada pelo 
CREF12/PE, Associação dos Profissionais 
de Educação Física de Pernambuco (APEF-
PE) e profissionais de todas as regiões do 
estado, que reivindicaram a vacinação 
ampla dos Profissionais de Educação Físi-
ca, independente do campo de atuação. 
“Nossa mobilização foi essencial para 
mudar o entendimento da Secretaria Esta-
dual de Saúde e do Ministério Público sobre 
a vacinação de Profissionais de Educação 
Física que atuam nas academias ou de 
forma autônoma. Chegamos ao mês de 
maio com diversos Profissionais de Educa-
ção Física sem receber vacina justamente 
pelos entraves, que já conseguimos des-
travar no Governo e no Ministério da Saú-
de,” destacou o presidente do CREF12/PE, 
Lúcio Beltrão.

O Presidente da Associação dos Profissio-
nais de Educação Física de Pernambuco 
APEF-PE, Ícaro Carvalho (CREF 003115-
G/PE), destacou a importância dos movi-
mentos pela vacina e o engajamento dos 
Profissionais de Educação Física na luta 
pela ampla vacinação. “Desde o início da 
pandemia estamos na luta por nossos 
espaços de diálogo e, consequentemente, 
o nosso direito de atuação. Então, essa é 
uma mobilização conjunta da APEF e do 
CREF12/PE para que os Profissionais de 
Educação Física sejam ouvidos e inseridos 
nas decisões relativas à atuação na saú-
de”, detalhou.

LUTA DO CREF12/PE GARANTE AMPLA 
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA 

TODOS OS PROFISSIONAIS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DE PERNAMBUCO

ais agilidade e otimização do Mtempo nas sessões. Foi com essa 
premissa que a plenária realiza-

da no último mês de Junho aprovou a 
resolução para que as sessões de julga-
mento da Comissão de Ética Profissional 
do Conselho Regional de Educação Física 
da 12ª Região / Pernambuco (CREF12/PE) 
sejam realizadas de forma online, através 
de videoconferência, por conta da pande-
mia do novo Coronavírus.

“As adaptações digitais são necessárias, 
mas vale salientar que o Conselho está 
considerando os limites apontados por 
alguns profissionais que possuem deter-
minadas dificuldades, e isso está sendo 
estudado para que o avanço digital seja 
feito através da humanização dos pro-
cessos”, ressaltou o Conselheiro e Presi-
dente da Comissão de Ética Profissional, 
Professor Henrique Kohl (CREF 002132-
G/PE).

Ainda de acordo com o Professor Henri-
que Kohl, as audiências de forma remota 
serão importantes para minimizar cus-
tos, otimizar o tempo, possibilitar grava-
ção para fins diversos e dar celeridade e 
qualidade no desempenho dos profissio-
nais que atuam na Comissão de Ética do 
CREF12/PE.

Com a mudança, caberá à Comissão de 
Ética Profissional do CREF12/PE decidir 
sobre quais os processos Éticos-
Disciplinares serão conduzidos virtual-
mente, considerando o grau de complexi-
dade de cada caso específico.

PLENÁRIA APROVA 
QUE JULGAMENTOS DA 

COMISSÃO DE ÉTICA 
PROFISSIONAL 

DOCREF12/PE SEJAM 
REALIZADOS 

DE FORMA ONLINE
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O Conselho Regional de Educação 
Física da 12ª Região/Pernambuco 
(CREF12/PE) aprovou os nomes de 

39 Profissionais Delegados. Os profissionais 
de Educação Física escolhidos foram indica-
dos pela Diretoria, por um ou mais conselhe-
iros, e irão exercer de forma voluntária e 
honorífica, pelo prazo de um ano, a função 
de Delegado do CREF12/PE. A aprovação 
dos nomes que serão representantes do 
CREF12/PE em seus municípios e regiões foi 
realizada em uma sessão plenária hibrida, no 
último mês de junho, na sede do CREF12/PE, 
no Recife. 

Dentro das atribuições, os Profissionais 
Delegados podem recepcionar documentos 
enviados pela sede do CREF12/PE e disponi-
bilizá-los para retirada, pelos profissionais, 
prestando os esclarecimentos necessários, 
podem buscar parcerias e convênios com as 
mais diversas empresas para a concessão 
de descontos aos profissionais de Educação 
Física, além de fazer cumprir a Lei 9696/98, 
que regulamenta a profissão. Os 39 Profissi-
onais Delegados serão empossados no mês 
de agosto deste ano.

“Não dá para reinventar a roda. Vimos que os 
Profissionais Delegados são um sucesso nos 
CREFs de Santa Catarina, Paraná e São 
Paulo, e trouxemos também para Pernam-
buco essa iniciativa. Temos feito uma gestão 
de excelência, aproximando o CREF12 de 
todos os setores da sociedade. A ideia é 
ampliar ainda mais nos próximos anos a 
quantidade de Profissionais Delegados. 
Quem tiver interesse em nos ajudar, basta 
procurar nosso Conselho, que estamos aber-
tos”, enfatizou Lúcio Beltrão (CREF 003574-
G/PE), presidente do CREF12/PE.

Airton Luiz Bezerra Gomes (CREF 010577-G/PE): Garanhuns (Agreste Meridional)
Amanda de Arruda Farias Carolino Silva (CREF 009171-G/PE): Casinhas (Agreste Setentrional)
André dos Santos Ferreira (CREF 004588-G/PE): Petrolina (Sertão do São Francisco)
Antônio Francisco do Rego Neto (CREF 004545-G/PE): Palmares (Mata Sul)
Aristophanes Henrique Claudiano (CREF 000611-G/PE): Escada (Mata Sul)
Arnaldo Diniz da Silva (CREF 005847-G/PE): Belém de São Francisco (Sertão de Itaparica)
Carlos Carmelo Ferraz Farias Filho (CREF 003832-G/PE): Recife (Região Metropolitana)
Carlos Tevano Simplício do Amaral (CREF 001016-G/PE): Garanhuns (Agreste Meridional)
Catiane Xavier da Silva (CREF 006606-G/PE): Petrolândia (Sertão de Itaparica)
Clovis Artur do Nascimento Júnior (CREF 005128-G/PE): Floresta (Sertão de Itaparica)
Diego Kenneth Pereira Alves de Araújo (CREF 004291-G/PE): Serra Talhada (Sertão do Pajeú)
Douglas Alexandre Pereira da Silva (CREF 003427-G/PE): Recife (Região Metropolitana)
Erick Tiburcio Pinto Ribeiro (CREF 002118-G/PE) Nazaré da Mata (Mata Norte)
Estácio Luís Teixeira Tabosa (CREF 003931-G/PE): Caruaru (Agreste Central)
Fábio Júlio Serafim da Silva (CREF 011159-G/PE): Floresta (Sertão de Itaparica)
Francisco Eduardo Gomes Mororó (CREF 006138-G/PE): Salgueiro (Sertão Central)
Francisco Leandro Batista Rodrigues (CREF 004840-G/PE): Araripina (Sertão do Araripe)
Francisco Matias da Silva Filho (CREF 003916-G/PE): Caruaru (Agreste Central)
Francinete Deyse dos Santos (CREF 002483-G/PE): Triunfo (Sertão do Pajeú)
Ilário Antônio do Nascimento Pio (CREF 000926-G/PE): Surubim (Agreste Setentrional)
Izabela Clarice Souza da Silva (CREF 003718-G/PE): Recife (Região Metropolitana)
Jefferson Pontes da Silva (CREF 013217-G/PE): Itambé (Mata Norte)
Joilson Fernandes Rosa (CREF 005941-G/PE): Surubim (Agreste Setentrional)
José Eliano Leite de Alencar (CREF 006915-G/PE): Bodocó (Sertão do Araripe)
Juliano Cristiano da Silva (CREF 007239-G/PE): Ipojuca (Região Metropolitana)
Katarina da Costa Silva Veiga Pessoa (CREF 004414-G/PE): Jab. dos Guararapes (R. Metropolitana)
Marcio Romero Guerra Tavares (CREF 002505-G/PE): Belo Jardim (Agreste Central)
Marcos Jose Pereira de Souza (CREF 006947-G/PE): Afrânio (Sertão do São Francisco)
Myllena Leite Medeiros (CREF 009988-G/PE): Olinda (Região Metropolitana)
Natércio Roldão de Souza (CREF 008492-G/PE): Paranatama (Agreste Meridional)
Pollyanna Souza de Carvalho (CREF 005839-G/PE): Arcoverde (Sertão do Moxotó)
Romilson Wladson Gonçalves de Sá (CREF 006136-G/PE): Petrolina (Sertão do São Francisco)
Shirlaine Marques Florêncio Araújo (CREF 003694-G/PE): Caruaru (Agreste Central)
Solange Ribeiro dos Santos Souza (CREF 012128-G/PE): Petrolina (Sertão do São Francisco)
Stênio Alencar Nunes (CREF 011890-G/PE): Araripina (Sertão do Araripe)
Susie Daniela Santiago Rodrigues (CREF 002007-G/PE): Paulista (Região Metropolitana)
Thiago Eugênio Alencar Costa (CREF 004110-G/PE): Ouricuri (Sertão do Araripe)
Thiago Lydson Santana da Silva (CREF 006187-G/PE): Afogados da Ingazeira (Sertão do Pajeú)
Thiago Pedro Alexandre Moreira (CREF 006510-G/PE): Exu (Sertão do Araripe)

CONFIRA A LISTA COMPLETA DOS 
39 PROFISSIONAIS DELEGADOS

PLENÁRIA DO CREF12/PE APROVA O 
NOME DE 39 PROFISSIONAIS DELEGADOS

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR E INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE
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A Comissão de Saúde e Qualidade de 
Vida do Conselho Regional de Educa-
ção Física da 12ª Região /Pernambuco 

(CREF12/PE) vem realizando diversas ações 
voltadas à expansão dos serviços destinados à 
Educação Física, nas intervenções em Saúde 
em todo Estado. No primeiro semestre de 2021, 
o grande destaque foi a implementação do 
Programa “Movimenta Saúde”, que chega com 
a missão de oferecer atividade física de manei-
ra remota e com toda qualificação necessária, 
através das Secretarias Municipais de Saúde e 
Esportes. A parceria com a Prefeitura de Siri-
nhaém, no Litoral Sul do Estado, é o pontapé 
inicial do projeto, que vai percorrer todas as 
regiões pernambucanas. 

"Nosso intuito é expandir o programa para 
todas as regiões pernambucanas. Neste pri-
meiro momento, junto à Prefeitura de Sirinha-
ém, vamos formatar um projeto piloto de 90 
dias, que será realizado em cinco cidades do 
estado" detalhou o Prof. Bruno Barreto (CREF 
005363-G/PE), 2° vice-presidente do 

CREF12/PE e presidente da Comissão de Saúde e Qualidade de Vida. 

Os interessados deverão realizar as inscrições através do email movimentasau-
de2@gmail.com. A formação é voltada à qualificação dos Profissionais de Educação Física 
com formação em Bacharelado e com registro ativo no CREF12/PE. Vale destacar que os 
Profissionais de Educação Física que irão atuar junto aos municípios, que desejam participar 
da seleção, deverão estar em dia com suas obrigações junto ao CREF12/PE, sejam éticas, 
administrativas ou financeiras.

Além do Movimenta Saúde, eventos realizados de forma online promoveram o debate entre 
os Profissionais de Educação Física em relação a diversos temas. Um exemplo disso foi o Sinal 
Verde para a EDUCAÇÃO FÍSICA, realizado no último mês de maio. O evento reuniu três super 
bate-papos virtuais sobre intervenções relacionadas à saúde e à formatação de treinos. 
Todas as rodas virtuais de debates realizadas no evento estão disponíveis no canal oficial do 
CREF12/PE no YouTube.

COMISSÃO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO CREF12/PE 
MOVIMENTA O SEMESTRE COM EVENTOS E AÇÕES

De Janeiro a Junho de 2021, as nossas 
Equipes de Orientação e Fiscalização 
do CREF12/PE bateram a incrível 

marca de 5.414 diligências em todas as regiões 
de Pernambuco. Com a missão de combater o 
exercício ilegal da profissão e espaços clandes-
tinos, além de levar informações sobre a 
importância da regulamentação de profissio-
nais e espaços de prática da Educação Física, 
nossos fiscais fazem do dia a dia de ações, uma 
verdadeira missão de vida. 

O Chefe do Serviço de Orientação e Fiscali-
zação do CREF12/PE, Marcelo Santos (CREF 
005785-G/PE) destaca a importância da 
sociedade pernambucana no combate aos 
leigos e espaços clandestinos. "Nosso 
Departamento atingiu números surpreen-
dentes no primeiro semestre. Na metade do 
ano conseguimos atingir quase 70% de 
todas as metas previstas para o ano de 2021. 
Tivemos quatro ações fundamentais (ação 
intensiva no agreste do estado, ação Carca-
rá no Sertão do estado, ação intensiva na 
Região Metropolitana e ação intensiva de 
fiscalizações online). A sociedade vem 
entendendo cada vez mais a importância de 
realizar atividades físicas orientadas por 

profissionais habilitados e vem contribuin-
do, realizando denúncias de estabeleci-
mentos irregulares e falsos Profissionais 
de Educação Física " detalhou Marcelo. 

O Presidente da Comissão de Orientação e 
Fiscalização, o conselheiro Amaury Melo 
(CREF 003615-G/PE), destaca alguns pon-
tos importantes para o sucesso das ações 
de Orientação e Fiscalização em todo Esta-
do. "O sucesso dos números vem de um 
esforço contínuo de todos nós. Em maio foi 
realizado treinamento para conselheiros 
acerca da ação de fiscalização. Também 
realizamos um levantamento de profissio-
nais que trabalham na rede estadual, bem 
como, estrutura e material didático, além 
do reforço e continuidade em fiscalizações 
online. Outro ponto importante é o apoio 
das polícias Civil e Militar de Pernambuco 
nas diligências e a participação dos nossos 
Conselheiros em entrevistas de rádio e TV, 
reforçando, dentre outros, assuntos refe-
rente à fiscalização" destacou o presidente 
da Comissão de Orientação e Fiscalização. 

Outro número importante a ser comemo-
rado no 1° semestre de 2021 é o de escolas 

fiscalizadas. Um total de 131 prédios recebe-
ram a visita do CREF12/PE, que orienta para 
que os professores das instituições estejam 
regulares com o Conselho, além de averi-
guar os espaços destinados à atividade físi-
ca nas escolas públicas e privadas de todo 
estado. 

Seja você também um fiscal do Conselho! 
Denuncie o exercício ilegal da profissão, 
através do nosso site, na aba "Denúncia", 
pelo e-mail: fiscalizacao@cref12.org.br 
ou Telefone/WhatsApp (81) 9 8877 6678.

1° SEMESTRE: COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
COMEMORA 5.414 DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM PERNAMBUCO
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Quantidade expressiva de ações em 
diferentes áreas faz da atual Gestão 
um exemplo de fomento e promoção 

da Educação Física para o Brasil.

A Educação Física, hoje, está unida. Conse-
lheiros, delegados, funcionários, estudantes 
e profissionais, empresários, políticos e soci-
edade, todos atuam juntos pelo reconheci-
mento e valorização da profissão e, por con-
seguinte, proteção da coletividade. Assim 
pode ser resumido o resultado de um traba-
lho ativo e eficaz de dois anos da gestão 
sobre à presidência Lúcio Beltrão (CREF 
003574-G/PE) no Conselho Regional de 
Educação Física da 12ª Região/Pernambuco 
(CREF12/PE). “Com muito trabalho, diálogo, 
responsabilidade, ética e bom senso conti-
nuaremos unidos para colocar a Educação 
Física em destaque e fazendo a diferença na 
vida das pessoas”, promete o presidente 
pernambucano.

Inovação, austeridade, transparência e 
legalidade agora fazem parte da Gestão do 
CREF12/PE, iniciada em 18 de abril de 2019. 
Entre as ações mais importantes dos últi-
mos dois anos podem ser destacadas:

- CREF Club: Mais de 100 parceiros partici-
pam hoje do programa que reúne empresas e 
instituições para oferecer benefícios, como 
descontos e condições especiais em produ-
tos e serviços para todos os registrados 
(pessoas físicas e jurídicas) no CREF12/PE.

- Fale com a Presidência: Centenas de pessoas 
já utilizaram o serviço, criado para que toda a 
comunidade possa falar diretamente com a 
presidência do CREF12/PE, tanto na sede da 
autarquia, quanto em reuniões no interior do 
Estado.

- Somos Essenciais: Por iniciativa do 
CREF12/PE, projetos e leis tramitam em todas 
as esferas do poder público, inclusive os que 
reconhecem a atividade física e os locais de 
prática como essenciais; a obrigatoriedade 
de profissional de Educação Física nas aulas 
da disciplina em toda a educação básica; pro-
posta de instituição de piso salarial; exigência 
de quadras cobertas em todas as escolas e 
concessão de meia-entrada a profissionais 
registrados.

CREF12/PE COMEMORA DOIS ANOS DE 
CONQUISTAS E EVOLUÇÃO NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA DE PERNAMBUCO
- CREF Visita: unidade móvel de atendi-
mento percorre todas as microrregiões do 
Estado para prestar serviços administrati-
vos, como registro de pessoas físicas e 
jurídicas, renovação de documentos, bio-
metria, assinatura digital, foto, negociação 
de dívidas etc.

- Palestras e eventos: Dezenas de lives e 
palestras presenciais gratuitas permitiram 
aos profissionais de Educação Física conta-
to com especialistas de diferentes cidades, 
estados e países, abordando temas diversi-
ficados.

- Comissões de assessoramento: Esses 
órgãos de suporte administrativo, com-
postos por profissionais de Educação Físi-
ca que atuam voluntariamente, têm con-
tribuído efetivamente com a Gestão, 
demonstrando espírito público sem buscar 
privilégios ou vantagens.

- Fiscalização: Nos últimos dois anos, 
houve um aumento significativo no núme-
ro de abordagens. Em 2019, a equipe de 
orientação e fiscalização esteve em 100% 
dos municípios pernambucanos e em 2020, 
mesmo com a pandemia e o lockdown, a 
porcentagem passou de 90%.

- Atendimento: Os processos burocráticos 
foram humanizados e agilizados; a Cédula 
de Identidade Profissional (CIP), por exem-
plo, que demorava meses para ser entre-
gue, agora sai na hora.

- Comunicação: O Jornal do CREF, a News-
letter e o novo site são veículos destinados 
à prestação de contas da administração, 
enquanto emissoras de rádio e TV, blogs e 
jornais de grande circulação são procura-
dos para divulgação das atividades do 
setor. Foi ultrapassada a marca de 13 mil 
seguidores (eram mil em 2019) na conta do 
Instagram do conselho, sem falar do nosso 
novo canal oficial do YouTube prestando 
contas à sociedade e à categoria, com 
vídeos produzidos pela Comunicação e 
disponibilizando as reportagens das emis-
soras de TV, que vêm mostrando o trabalho 
do CREF12/PE por todo Estado.

- Transparência: A nova Gestão promoveu 
uma verdadeira revolução no Portal da 
Transparência, que antes mostrava apenas 
missão, valores, visão, história, código de 
ética, endereço, telefone e lista dos funcio-
nários do CREF12/PE. Na época das eleições 
da entidade, em 2018, não foi possível sequer 
conhecer despesas, regulamentos e outras 
informações de interesse dos eleitores. Só 
fo i  possível acesso ao estatuto do 
CREF12/PE no contexto do processo judicial 
que tentava impedir duas chapas de dispu-
tarem o pleito. Agora, o Portal da Transpa-
rência tem absolutamente tudo: atas das 
comissões, da diretoria e das reuniões ple-
nárias, além de pagamentos, relatórios, 
balancetes, prestação de contas, licitações, 
contratos, estatutos etc. Outro valor inego-
ciável da Gestão é a legalidade: há cumpri-
mento estrito de leis, jurisprudência, estatu-
to, resoluções e orientação do departamen-
to jurídico para tomada de decisões.

- Reconhecimento: Ao longo dos dois últi-
mos anos o trabalho do CREF12/PE pela 
valorização da Educação Física foi motivo 
de homenagens em Câmaras de Vereadores 
e Assembleia Legislativa de Pernambuco, 
como Prêmio Destaques do Ano e Medalha 
do Mérito da Educação Física de Pernambu-
co. A comunidade organizou protestos, pas-
seatas, carreata e outros movimentos pací-
ficos e ordeiros.

Para concluir, entre as inovações e promo-
ções dos últimos dois anos está a nomeação 
de 39 profissionais delegados para atuarem 
na aproximação da entidade com os seus 
afiliados e a sociedade em geral, além de 
contribuírem para a popularização e a inte-
riorização da prática de atividades físicas.
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O Aplicativo do CREF12/PE chegou para 
dinamizar ainda mais os nossos serviços e 
facilitar a vida dos Profissionais de Educação 
Física em todo estado de Pernambuco! 
Disponível para baixar de forma gratuita no 
Android e IOS, o app é super leve e interativo! 
Por lá, você tem acesso à CIP Digital, 
serviços, atualização cadastral, consulta de 
débitos, notícias e muito mais!!! É tudo junto e 
misturado em um só lugar! Corre agora no 
nosso site para baixar o App de forma rápida! 
Acesse: cref12.org.br/app e tenha acesso aos 
links para download.

Excelência, desburocratização e agilidade são 
algumas das metas diárias da nossa equipe 
para que chegássemos à incrível marca de 
6.619 atendimentos realizados de janeiro a 
junho de 2021. Seja na nossa sede no Recife, 
com o apoio dos nossos Profissionais Delega-
dos ou nas ações do CREF Visita, que percor-
rem todo o estado de Pernambuco, nossa mis-
são é diminuir as distâncias e dificuldades dos 
Profissionais de Educação Física e Represen-
tantes de Pessoas Jurídicas. Além do atendi-
mento presencial, vale destacar que o 
CREF12/PE também atua via Mídias Sociais. 
Todos os dias são realizados diversos atendi-
mentos via Instagram, Facebook,  e-mail e 
Whatsapp. No 1° Semestre de 2021 consegui-
mos, mesmo com todas as dificuldades impos-
tas pela pandemia, bater as metas e superar os 
desafios. No 2° semestre seguiremos na 
mesma missão, porém, com as melhores 
expectativas na realização constante das 
ações do CREF Visita, na ampliação do atendi-
mento na nossa sede, formulando e  otimizan-
do sempre novas estratégias para o atendi-
mento on-line.

Comodidade e praticidade! O Registro Profissio-
nal que demorava vários meses para ser entre-
gue, agora com a nova gestão sai na hora! Para 
isso, basta marcar o atendimento presencial no 
site: www.cref12.org.br. E clicar em Agenda-
mento. Com a documentação necessária e for-
mulários específicos, o solicitante pode se dirigir 
à sede do Conselho no dia e horário marcados.

APP CREF12/PE

ATENDIMENTO EFICIENTE: APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR PARA O QR-CODE 

E FAÇA DOWNLOAD

Não temos mais medo. Hoje nos sentimos
mais à vontade com nossa diretoria

Sou grata por todo o acolhimento e 
a transparência com todos nós 
Profissionais de Educação Física

Parabenizo a nova gestão pela 
transparência e abertura com todos os 
Profissionais de Educação Física

Adriana Maria 
Funcionária do CREF12/PE

Professora Nany Pimentel 
(CREF 01150-G/PE)

Professor Joilson Fernandes
(CREF 008941-G/PE) 

O CREF12/PE foi criticado por muito 
tempo por não ser atuante em nossa 
área, porém nos últimos dois anos a 
história vem mudando. Em um momento 
maluco como esse que estamos vivendo, 
foi um dos órgãos que mais vi brigando 
pela classe para nos tornar essenciais e 
pela reabertura das academias. Hoje 
temos uma gestão mais em favor da 
Educação Física e dos Profissionais

Professor Kadu Lins 
(CREF12/PE 005236-G/PE)

CONFIRA ESTES E OUTROS 
DEPOIMENTOS EM UMA SÉRIE 

ESPECIAL DE VÍDEOS DISPONÍVEL 
EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE. 

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR 
PARA O QR-CODE E ASSISTA! 

Fernando Jorge de Oliveira Ferreira
Júlio Ricardo de Barros Rodrigues
Raquel Bezerra Pajeú

Almir Rouche
Cantor

Eu sou Almir Rouche, e tô passando por 
aqui para parabenizar os dois anos da 
nova gestão do CREF12/PE. Tenho 
acompanhado o trabalho através da 
televisão, as fiscalizações e o incentivo a 
prática da atividade física
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