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R
enovação, investimento na Educação 
Física e pluralidade são algumas das 
metas dos 14 Novos Conselheiros que 

vão representar a Educação Física de Pernam-
buco, através do Conselho Regional de Educa-
ção Física da 12ª Região/Pernambuco 

(CREF12/PE) no triênio 2022/2024. Profissio-
nais de Educação Física de várias cidades 
pernambucanas, como Afogados da Ingazei-
ra, Araripina, Bom Jardim, Jaboatão dos Gua-
rarapes, Palmares, Petrolina, Recife, Serra 
Talhada e Triunfo compõem o novo time de 

conselheiros. O evento foi realizado no dia 20 de 
novembro, no Hotel Marante Executive, no bair-
ro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

CONTINUA NA PÁGINA 02



02

JORNAL DO CREF

A solenidade da posse contou com as presen-
ças dos 14 novos conselheiros e do Vice-
Presidente do CONFEF, Professor Carlos Eilert 
(CREF 000015-G/MT), que destacou a impor-
tância do evento para a valorização da Educação 
Física. “Sucesso, compromisso e defesa da 
Educação Física são alguns dos votos do Con-
selho Federal de Educação Física em nome do 
presidente Claudio Augusto Boschi para os 
novos Conselheiros e para a nova gestão do 
Presidente Lúcio Beltrão, que sempre foi muito 
aguerrido na defesa da nossa profissão e na 
valorização da Educação Física”, destacou.

O Presidente do CREF4/SP, Professor Nelson 
Leme Junior (CREF 000200-G/SP), fez parte da 
mesa de honra do evento e destacou a liderança 
do Presidente Lúcio Beltrão. “Estamos marcan-
do uma nova etapa no Conselho de Pernambu-
co. O Presidente Lúcio vem fazendo um exce-
lente trabalho, ele é o nosso “menino prodígio” 
do Sistema CONFEF/CREFs. A união que o Pre-
sidente Lúcio traz ao sistema só nos fortalece. 
Fortalece a Educação Física do Brasil e de Per-
nambuco. Vocês ainda vão ouvir falar bastante 
no nome de Lúcio Beltrão, inclusive como presi-
dente do Conselho Federal”, elogiou. Nelson 
Leme aproveitou a solenidade, e fez a entrega de 
uma homenagem ao presidente Lúcio Beltrão, 
através da medalha de honra ao mérito.

O evento também trouxe a representatividade da 
Região Nordeste, com as presenças do Presi-
dente do CREF13/BA, Professor Rogério Moura 
(CREF 001726-G/BA), que destacou os grandes 
feitos de Pernambuco para a Educação Física. 
“A posse de hoje e a renovação da gestão do 
Presidente Lúcio aqui em Pernambuco consoli-
da o belíssimo trabalho que ele vem fazendo na 
região Nordeste. Os grandes avanços na Educa-
ção Física aqui em Pernambuco repercutem em 
todo Brasil, e nós sempre replicamos na Bahia”, 
ressaltou o presidente Rogério Moura.

Outra importante presença foi a do Presidente 
do CREF10/PB, Professor Francisco Martins da 
Silva (CREF 000009-G/PB), que ressaltou a 
chegada dos novos conselheiros e a importân-

cia da renovação. “É um momento importante 
para o CREF de Pernambuco e para o Presi-
dente Lúcio, que inicia uma nova gestão com 
uma equipe renovada e com sangue novo”, 
afirmou o professor Francisco Martins.

Representantes do poder executivo estadual e 
legislativo federal também marcaram presen-
ça no evento, nas pessoas do Secretário Exe-
cutivo de Esportes de Pernambuco e repre-
sentando o Governo do Estado, Diego Pérez, e 
do Deputado Federal Felipe Carreras (PSB-
PE). “Tenho muito respeito pela Educação 
Física e tudo que ela representa para saúde 
coletiva. Serei sempre um apoiador dos proje-
tos que reforçam a essencialidade dos Profis-
sionais de Educação Física habilitados no 
âmbito escolar, na saúde pública e os espaços 
de prática” ressaltou o Deputado Felipe Carre-
ras, que durante seu discurso, destacou 
alguns projetos aprovados no Congresso, de 
sua autoria, em prol da categoria sugeridos 
pelo Conselho.

Para o Secretário Executivo de Esportes de 
Pernambuco, Diego Pérez, a parceria com o 
CREF12/PE tem sido constante e intensa. “É 
impossível se pensar no Esporte e na realiza-
ção de campeonatos e ações ligadas às mais 
diversas modalidades, sem a fiscalização e o 
contato constante com o CREF. Nos últimos 

dois anos, nossa parceria tem sido gigante, 
com grandes feitos, por isso fazemos questão 
de prestigiar esse momento tão importante para 
o Conselho” detalhou.

Representando os 14 novos conselheiros 
empossados para o triênio 2022/2024, a Profes-
sora Katarina Costa (CREF 004414-G/PE) desta-
cou a responsabilidade assumida por todos. 
“Uniremos forças com os conselheiros eleitos 
em 2018, que tem feito um trabalho revolucioná-
rio. Em menos de 3 anos, eles cumpriram todas 
as promessas de campanha. O que prometeram 
fazer em 6 anos, fizeram em pouco mais de 2 
anos e meio. O CREF de Pernambuco é, sem 
dúvidas, exemplo de gestão para o Brasil. A res-
ponsabilidade é imensa, porém a vontade de 
vencer é maior ainda”, destacou Katarina.

“Estou muito motivado para continuar fazendo a 
diferença na Educação Física, juntamente com 
os conselheiros, funcionários, empresários, 
políticos, estudantes e Profissionais de Educa-
ção Física, IES (Instituições de Ensino Superior) 
e toda a sociedade. Temos convicção de que já 
fizemos muito, mas é possível sempre melho-
rar. Esse é o grande desafio, fazer ainda mais e 
melhor, com a mesma transparência e zelo que 
fizemos nesses 2 anos e 7 meses”, destacou o 
Professor Lúcio Beltrão (CREF 003574-G/PE), 
presidente do CREF12/PE.

CONTINUAÇÃO MATÉRIA DA CAPA Posse dos Novos Conselheiros do CREF12/PE é prestigiada por 
autoridades e presidentes do Sistema CONFEF/CREFs



03

JORNAL DO CREF

Lúcio Beltrão
/Presidente do CREF12 PE / CREF 003574-G/PE 

@luciobeltrao

esta edição, apresentamos um balanço de 

Nnossa gestão. Assumimos o CREF12/PE 
em abril de 2019, e de lá para cá, consegui-

mos avanços extremamente significativos para a 
Educação Física. Temos investido muito no diálogo 
e na orientação com toda a sociedade: estudantes 
e Profissionais de Educação Física, políticos, 
empresários, imprensa, etc.

Buscamos sempre a excelência no cumprimento 
de nossas atividades finalísticas (registro, 

orientação, fiscalização, normatização e julgamen-
tos), além de mostrar a importância do exercício 
físico orientado por Profissional de Educação 
Física regular junto ao CREF para a saúde física e 
mental de toda a população.

Colocamos, felizmente, a Educação Física na pauta 
da imprensa e da sociedade! Nossa profissão já é 
vista com outros olhos. Todos já sabem que Somos 
Essenciais na educação, na saúde, no esporte e 
em qualquer política pública séria.

Por sugestão do CREF12/PE, temos diversos 
Projetos de Lei em Câmaras Municipais de 
Vereadores, Assembleia Legislativa e Congresso 
Nacional benéficos à educação física e, por 
conseguinte, à sociedade. Precisamos nos mobilizar 
e cobrar o andamento e aprovação dos projetos.

Pautamos nossa administração em princípios 
inegociáveis da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, supremacia do 
interesse público, razoabilidade, proporcionalidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e 
indisponibilidade do interesse público.

PALAVRA DO PRESIDENTE 
Com muita ética, responsabilidade, empatia, bom 
senso, trabalho coletivo e escutando todos, revolucio-
namos a Educação Física. Gratidão imensa aos 
apoiadores, voluntários (conselheiros, delegados e 
membros das Comissões) e colaboradores do 
CREF12/PE, aos parceiros da nossa autarquia, como 
estudantes e Profissionais de Educação Física, 
empresários e pessoas jurídicas, IES (Instituições de 
Ensino Superior), políticos, Procon, Vigilância 
Sanitária, Corpo de Bombeiros, Polícia (Civil, Militar e 
Federal), Ministério Público (Estadual e da União), 
enfim, muito obrigado a toda a sociedade que ajuda a 
Educação Física.

Desejo, de coração, que 2022 seja ainda melhor que 
os anos anteriores, com muito mais conquistas, 
mais exercício físico, mais saúde e qualidade de vida.

Deus abençoe a família de todos!

Primeiro Mandato da atual gestão do CREF12/PE coleciona
grandes marcos na Educação Física de Pernambuco

Eleita com a missão de modernizar os processos 
de atendimento, descentralizar ações e tornar o 
Conselho mais aberto e próximo da sociedade, a 
atual gestão do Conselho Regional de Educação 
Física da 12ª Região/Pernambuco (CREF12/PE), 
presidida pelo Professor Lúcio Beltrão (CREF 
003574-G/PE), entrega seu primeiro mandato com 
uma série de avanços e conquistas para a 
Educação Física, em três anos de muito trabalho. 

Focada na Inovação, austeridade, transparência e 
legalidade, o primeiro mandato da atual gestão do 
Conselho, iniciada em 17 de abril de 2019, deixa 
um legado imenso de ações voltadas à Educação 
Física, entre elas, marcas históricas ligadas à 
Fiscalização. Em 2019, o setor conseguiu o feito 
histórico de realizar ações de orientação e 
f i sca l i z ação  em 100% dos  mun ic í p i os 
pernambucanos, meta batida novamente em 2021 
(Leia a matéria sobre as ações de fiscalização na 
página 06) 

Na pandemia, o pioneirismo nas ações de 
fiscalização online, mapeando leigos que estavam 

realizando aulas via internet, sem qualquer 
formação, foi uma ação de extrema importância 
para sociedade. Os processos burocráticos foram 
humanizados e agilizados; a cédula de identidade 
profissional (CIP), por exemplo, que demorava 
meses para ser entregue, agora sai na hora. 
Dezenas de lives e palestras presenciais gratuitas 
permitiram aos profissionais de Educação Física 
contato com especialistas de diferentes cidades, 
estados e países, abordando temas diversificados.

Quando o assunto é prestação de serviço e trans-
parência, os três primeiros anos de mandato da 
gestão Lúcio Beltrão também coleciona marcas 
impressionantes. Agora, o Portal da Transparência 
tem absolutamente tudo: atas das comissões, da 
diretoria e das reuniões plenárias, além de paga-
mentos, relatórios, balancetes, prestação de con-
tas, licitações, contratos, estatutos etc. Outro valor 
inegociável da gestão é a legalidade: há cumpri-
mento estrito de leis, jurisprudência, estatuto, 
resoluções e orientação do departamento jurídico 
para tomada de decisões. Outro destaque impor-

tante da renovação trazida pelo primeiro triênio da 
nova gestão do CREF12/PE é o fortalecimento dos 
canais de comunicação institucionais do órgão. O 
Instagram @cref12pe é atualizado diariamente, o 
Jornal do CREF12/PE, que conta com duas edições 
por ano, o canal do YouTube, que tem como carro-
chefe toda repercussão das ações do Conselho na 
imprensa pernambucana, o site oficial do 
cref12.org.br, que conta com nova tecnologia para 
melhor atender Profissionais de Educação Física e 
Representantes de Pessoa Jurídica. Além do Aplica-
tivo do CREF12/PE, que entre outras funções permite 
que Profissionais de Educação Física de todo Estado 
possam ter acesso a sua Cédula de Identidade Pro-
fissional (CIP) na palma da mão. 

“A Educação Física, hoje, está unida. Conselheiros, 
delegados, funcionários, estudantes e profissionais, 
empresários, políticos e sociedade, todos atuam 
juntos pelo reconhecimento e valorização da profis-
são e, por conseguinte, proteção da coletividade”, 
resume o presidente Lúcio Beltrão.
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O
 Presidente do Conselho Regional de 
Educação Física da 12ª Região/ Pernam-
buco (CREF12/PE), Lúcio Beltrão (CREF 

003574-G/PE) e os Profissionais de Educação 
Física Ismael Marques (CREF 007121-G/PE) e 
Yane Marques (CREF 006457- G/PE), recebe-
ram, no dia 14 de dezembro de 2021, a Honraria 
Manoel José Gomes Tubino, a mais alta conde-
coração do Congresso Nacional voltada à Edu-
cação Física.

“Dedico esta honraria à minha família, professo-
res e amigos das artes marciais, dos esportes, 
da educação física e, claro, todos que fazem o 
CREF de Pernambuco, estudantes e profissio-
nais de educação física, Instituições de Ensino 
Superior (IES), empresários e funcionários. 
Muito obrigado a cada um que me ajudou, apoi-
ou, incentivou e orientou nesta jornada para que 
eu pudesse diariamente ser mais resiliente. 
Estou muito feliz! É gratificante demais ser reco-
nhecido pelo trabalho respeitoso, sério, demo-
crático, ético, disruptivo, transparente e respon-

sável, que realizamos em todos os locais que 
passamos. Receber uma premiação como 
esta, na Câmara dos Deputados, a partir da 
indicação do Deputado Federal Felipe Carre-
ras, que é o parlamentar, de todo o Brasil, que 
mais trabalha pela educação física e pelo 
esporte, é ainda mais recompensador. Toda 
homenagem, todo reconhecimento é motiva-
dor, mas esta láurea tem um peso extra, por ser 
um prêmio nacional e pelo nome do Prof. Tubi-
no, um símbolo da educação física. Sou só 
agradecimentos. Gratidão me define. Estou 
ainda mais animado a continuar trabalhando e 
fazendo a diferença na vida das pessoas”, 
ressaltou o Professor Lúcio Beltrão.

Realizada pela Comissão do Esporte da Câma-
ra dos Deputados, a entrega das medalhas e 
dos certificados aconteceu no Salão Nobre da 
Câmara dos Deputados, em Brasília. A Honra-
ria Manoel José Gomes Tubino presta uma 
homenagem aos profissionais de Educação 
Física que se destacaram em 2021.

As eleições nos Conselhos Regionais de Educação Física (CREFs) acon-
tecem a cada três anos. Metade do quadro é renovada a cada pleito. Na 
primeira reunião após a eleição, os Conselheiros eleitos, junto aos Con-
selheiros remanescentes (que ainda têm três anos de mandato a cum-
prir), elegem, entre si, a diretoria do CREF, composta por Presidente, 
dois Vice-Presidentes, dois Secretários e dois Tesoureiros.

A partir de 2022, a Diretoria do CREF12/PE terá, pela primeira vez na histó-
ria, representantes do Sertão, da Zona da Mata e um empresário. O Profes-
sor Leandro Batista, empresário e Profissional de Educação Física, é de 
Araripina. E da Zona da Mata vem o Professor Antonio Netto, da cidade de 
Palmares. Após a posse, os conselheiros elegeram, por unanimidade, de 
forma consensual, a Nova Diretoria para o próximo triênio (2022 à 2024):

Presidente: Lúcio Beltrão (CREF 003574-G/PE)
1ª vice-presidente: Nilluzia Arruda (CREF 004223-G/PE)
2ª vice-presidente: Katarina Costa (CREF 004414-G/PE)
1º secretário: Antonio Netto (CREF 004545-G/PE)
2º secretário: Felipe Lira (CREF 004445-G/PE)
1ª tesoureira: Aída Andrade (CREF 002734-G/PE)
2º tesoureiro: Leandro Batista (CREF 004840-G/PE)

CONFIRA A NOVA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE CONSELHEIROS DO 
CREF12/PE NO QUADRO EXPEDIENTE DISPONÍVEL NA PÁGINA (08)

NOVA DIRETORIA

ELEIÇÕES

Profissionais de Educação Física de 
Pernambuco são homenageados com maior 
honraria dedicada à profissão no Brasil



Em viagem à Brasília, o presidente do Conse-
lho Regional de Educação Física da 12ª 
Região/Pernambuco (CREF12/PE), o profes-
sor Lúcio Beltrão (CREF 003574-G/PE), reali-
zou uma intensa agenda de reuniões pautadas 
no diálogo e articulação junto aos parlamenta-
res para que Projetos de Lei (PL) benéficos à 
sociedade avancem no Congresso Nacional. A 
série de reuniões foi realizada no último mês 
de outubro de 2021. Lúcio Beltrão destacou a 
importância da mobilização e do constante 
diálogo para o avanço dos projetos no âmbito 
político. “Todos os parlamentares que me 
reuni até o momento foram muito favoráveis 
aos Projetos de Lei, que necessitam cada vez 
mais de mobilização popular para sair do 
papel. Por isso, a importância de estarmos 
sempre em constante movimento pela melho-
ria da Educação Física como um todo. Destaco 
também o reconhecimento que temos recebi-
do por parte de parlamentares de Pernambuco 
e de outros estados em relação a atuação do 
Conselho nessa luta constante pela valoriza-
ção da Educação Física,” detalhou.

Na capital federal, o presidente do CREF12/PE 
se reuniu com os seguintes parlamentares de 
Pernambuco: André Ferreira (PSC), Augusto 

Coutinho (SOLIDARIEDADE), Felipe Carreras 
(PSB), Gonzaga Patriota (PSB), Luciano Bivar 
(PSL), André de Paula (PSD) e Fernando Mon-
teiro (PP). Na companhia do Professor Patrick 
Aguiar (CREF 003132-G/DF), presidente do 
CREF7/DF), Lúcio Beltrão também se reuniu 
com os Deputados Júlio Cesar Ribeiro (DF), 
Evandro Roman (PR) e Luiz Lima (RJ).

Presidente do CREF12/PE 
vai à Brasília em busca de avanços 
na Educação Física em Pernambuco

O CREF12/PE segue 
firme na defesa 
de projetos como:
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Projeto de Lei (PL 488/15), que estabelece 
que as aulas de educação física em toda a 
educação básica devem ser ministradas, 
exclusivamente,  por  professor com 
licenciatura em Educação Física, registrado 
no Conselho Profissional.

PL 6750/16 e PL 10367/18, que altera a Lei 
9250/95, para permitir a dedução dos 
pagamentos efetuados a pessoas físicas e 
jurídicas que atuem na área de educação 
física, como despesas médicas na apuração 
do imposto de renda das pessoas físicas.

PL 4011/2019, que altera o art. 282 do 
Código Penal, para tipificar o exercício ilegal 
das profissões de saúde de nível superior, 
como assistente social, biólogo, biomédico, 
profissional de educação física, enfermeiro, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico 
veterinário, nutricionista, psicólogo ou 
terapeuta ocupacional.

PL 4614/2019, altera a Lei 8650/93 para 
obrigar a presença de um Profissional de 
Educação Física nas entidades formadoras 
de atletas e nas escolinhas de futebol onde se 
realizam a iniciação e a formação esportiva.

PL 3929/2019, que estabelece o mínimo de 
três horas-aulas semanais de educação 
física nas escolas de Educação Básica.

P L  3 5 0 0 / 2 0 ,  q u e  e s t a b e l e c e  a 
obrigatoriedade de oferecer quadras 
poliespor tivas cober tas nas escolas da 
Educação Básica.

PL 2486/21, que altera a Lei 9696/98, 
estabelece as competências dos CREFs e do 
CONFEF, composição, forma de eleição, 
receitas e infrações.
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A
s equipes de Orientação e Fiscalização do 
Conselho Regional de Educação Física da 
12ª Região/Pernambuco (CREF12/PE) se 

despedem de 2021 com números impressionan-
tes. De acordo com dados apresentados pela 
chefia de fiscalização do CREF12/PE, nos últimos 
12 meses foram visitados 185 municípios de 
Pernambuco, o número equivale a 100% do terri-
tório pernambucano fiscalizado em 12 meses. O 
CREF12/PE atinge o mesmo recorde registrado 
em 2019, nos primeiros doze meses da nova 
Gestão, quando, pela primeira vez na história do 
Conselho, os fiscais conseguem chegar à marca 
de 100% dos municípios fiscalizados.  

"No ano de 2021, assim como em 2019, conse-
guimos bater novamente a meta de fiscalizar 
100% dos municípios do estado. Esta meta é 
importante, porque mostra organização de 
nosso departamento de ir pelo menos uma vez 
em cada município, para averiguarmos a situa-
ção da Educação Física, nas mais diversas 
áreas de atuação como: escolas, academias, 
praças, parques ou até mesmo nas secretarias 
municipais. Temos este compromisso e obriga-
ção com a sociedade de verificarmos todos os 
anos, ao menos uma vez, a situação dos servi-
ços prestados na área da Educação Física” 
destaca o Chefe de Fiscalização Marcelo Santos 
(CREF 005785-G/PE).

O Professor Amaury Melo (CREF 003615-
G/PE), presidente da Comissão de Orientação e 
Fiscalização, parabeniza os fiscais pelo traba-
lho. “Um trabalho árduo das equipes de Orienta-
ção e Fiscalização, mas que é bastante efetivo, 
exemplo disso é esse grande feito de terminar-
mos 2021 com 100% das cidades pernambuca-
nas fiscalizadas.”

Entre os destaques, a ação pioneira do 
CREF12/PE na realização de fiscalizações on-
line também fechou o ano de 2021 com núme-

Balanço das Fiscalizações em 2021

PESSOA JURÍDICA 

ros impressionantes, ao todo foram 3.007 
ações de fiscalização no âmbito digital. 

ESCOLAS: Em 2021 as diligências em escolas 
públicas e privadas também tiveram números 
muito expressivos. No total foram 201 institui-
ções visitadas. Em cada abordagem, os fisca-
is do CREF12/PE avaliam as estruturas dedi-
cadas à prática da Educação Física, a forma-
ção dos professores, além de orientar os ges-
tores sobre as obrigações estatutárias com o 
Conselho. 

DENÚNCIAS: Averiguação de denúncias com 
rapidez e celeridade foi também uma ação que 

CREF12/PE ATINGE A MARCA DE 100% 
DOS MUNICÍPIOS FISCALIZADOS EM 2021
O último recorde foi batido em 2019. Pela 2ª vez na história, 

todas as 185 cidades do estado foram fiscalizadas pelo CREF12/PE  

ACADEMIAS     1.547

ACADEMIA REGISTRADA    1.085

ACADEMIA SEM REGISTRO   496

ESCOLAS     201

CLUBES      15

JOGOS      85

ESTÚDIO     170

TREINAMENTO FUNCIONAL   152

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS  71

TOTAL     2.275

PESSOA FÍSICA
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2.532

GRADUADOS SEM REGISTRO   81

ESTUDANTES     570

LEIGOS      180

TOTAL      3.363

FISCALIZAÇÃO ON-LINE    3.007

TOTAL DE FISCALIZAÇÕES   8.645 

merece destaque no ano de 2021. Foram regis-
tradas 1.367 denúncias no sistema e 1.263 
foram averiguadas pelos fiscais. 
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Comissões do CREF12/PE se destacam pela agilidade e 
ações que unem empreendedorismo e prestação de serviços

Imbuídas na missão de assessorar o plenário 
do Conselho, fornecendo-lhe subsídios de 
discussão para deliberar sobre formulação de 
estratégias e controle da execução de políticas 
que auxiliem na garantia do serviço qualificado 
da Educação Física em Pernambuco, as 
comissões ligadas ao CREF12/PE apresenta-
ram importantes resultados em 2021. Na 
Comissão  de  É t i ca  Pro f i ss iona l  do 
CREF12/PE, por exemplo, nos últimos três 
anos de atuação foram 249 processos instau-
rados. Desses, 242 foram julgados. Além da 
otimização das sessões online desenvolvidas 
durante a pandemia, que oferecem mais agili-
dade aos processos.

Na Comissão de Controle e Finanças, planeja-
mento e transparência foram palavras chaves 
de 2021, como destaca o Professor Fernando 
Ferreira (CREF 003098-G/PE), presidente da 
Comissão. “Hoje o CREF tem uma saúde 
financeira excelente, prestado conta tanto as 
instâncias superiores, como ao CONFEF e 
outros órgãos fiscalizadores. 

Além da prestação de contas aos Profissionais 
de Educação Física por meio do Portal da 
Transparência,” detalhou.

Na Comissão de Saúde e Qualidade de Vida, o 
destaque vai para o desenvolvimento do Pro-
grama Movimenta Saúde, que foi criado com a 
missão de oferecer atividade física de maneira 
remota e com toda qualificação necessária, 
através das Secretarias Municipais de Saúde e 
Esportes das Prefeituras de Pernambuco.  

"Para 2022, nossa meta é expandir o Movi-
menta Saúde para todas as regiões pernambu-
canas, promovendo também atividades pre-
senciais nas cidades. O Programa é feito justa-
mente com nossa maior missão quanto 
Comissão de Saúde e Qualidade de Vida, que é 
a prevenção de doenças, através do exercício 
físico orientado, além da inclusão do exercício 
físico orientado na rotina das pessoas", desta-
ca o Professor Bruno Barreto (CREF 005363-
G/PE), presidente da Comissão de Saúde e 
Qualidade de Vida do CREF12/PE.  

MOVIMENTA SAÚDE NOS MUNICÍPIOS: A 
parceria com a Prefeitura de Sirinhaém, no Lito-
ral Sul do Estado, foi pontapé inicial do projeto, 
que também foi desenvolvido com bastante 
sucesso no município de Bom Jardim, no 
Agreste do Estado. Nas duas cidades, o Progra-
ma Movimenta Saúde uniu Professores de Edu-
cação Física do município e estudantes univer-
sitários que atuaram como monitores nas LIVES 
realizadas, sempre com supervisão de profissi-
onais habilitados.

Seja você também um fiscal do CREF12/PE. Denuncie o exercício 
ilegal da profissão, através do nosso site, na aba "Denuncie", 
pelo e-mail: fiscalizacao@cref12.org.br ou 
Telefone/WhatsApp (81) 9 8877 6678.

Aponte a câmera do seu 
celular para o QR CODE e 
denuncie o exercício 
irregular da profissão
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A tabela de Anuidade 2022 contempla diversas formas de 
pagamento, portanto, escolha a forma que mais se enquadra 
no seu orçamento. Porém, aproveitar as vantagens do 
primeiro lote é sempre a melhor opção. O pagamento do 
tributo é obrigatório, podendo ocorrer a negativação de 
devedores em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e 
Serasa, além de ação de execução fiscal para penhora de 
conta bancária ou de bloqueio de bens do devedor. Para mais 
informações, entre em contato com nosso atendimento pelo 
telefone (81) 98877-6690.

O CREF12/PE ressalta que a partir do dia 12 de janeiro, os 
boletos para o pagamento já estarão disponíveis para 
download no nosso site.

Amaury Melo de Lima

Anderson Henrique Souza de Almeida

Bruno Leandro de Melo Barreto

Diego de Mélo Lima

Felipe Araújo de Lira

Henrique Gerson Kohl

Lúcio Francisco Antunes Beltrão Neto 

Maria Aída Alves de Andrade 

Nillúzia Liana Arruda de Andrade

CREF12/PE DIVULGA TABELA PARA 
PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022

PARA PESSOA JÚRIDICA 

PARA PESSOA FÍSICA

A anuidade de 2022 também poderá ser paga pelo 
aplicativo do CREF12/PE. Baixe o App na loja de aplicativos 
do seu celular ou pelo site www.cref12.org.br/app/

Aponte a câmera do seu 
celular para o QR CODE e 
faça a emissão do boleto

Aponte a câmera do seu 
celular para o QR CODE e 
faça o download
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