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O “Dialogando com o
CREF” é uma iniciativa do
Conselho de Educação Física
para se aproximar cada vez mais
dos profissionais. É um momento
em que podemos estar perto,
escutar, sentir a necessidade dos
nossos colegas e, também,
informar o que o CREF vem
realizando para fortalecer cada
vez mais a profissão. É uma
prestação de contas dos serviços
realizados diariamente ao profissional de Educação Física e à
sociedade.
Neste primeiro encontro
escolhemos a região Tocantina,
em especial, a cidade de
Imperatriz, para prestigiar o
município que foi um dos primeiros
a acolher o CREF na sua implementação em nosso Estado. Lá
contamos com vários dos primeiros profissionais registrados, além
de ser uma região que engrandece
nosso Conselho com a formação e
atuação de brilhantes profissionais.
No 1º “Dialogando com o
CREF” estiveram presentes a
presidente da Seccional
Maranhão do CREF15, professora
Denise Martins, a fiscal Gisela Ruy

e o Conselheiro Laerth Garcêz,
que se reuniram com os profissionais na URE de Imperatriz para
ter este contato. Paralelo às
ações, durante toda a semana foi
desenvolvido um intenso trabalho de fiscalização na cidade.
O movimento do “Dialogando com o CREF” vai continuar e rodaremos o Maranhão
inteiro, intensificando nosso
trabalho de proteção à sociedade
e valorização do profissional de
Educação Física.
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CREF 15
seccional MA
debate estratégias
contra cursos da
área de saúde
ofertados na
modalidade EaD

Uma assembleia geral
reuniu representantes de conselhos profissionais do Maranhão
para debater sobre as estratégias
contra a oferta de cursos da área
de saúde em modalidade integralmente por educação a distância
(EAD). Criterioso com os temas
referentes à discussão, o CREF 15
seccional MA participou da
atividade de iniciativa do
CREFITO-16. Além de representantes da categoria de Educação
Física, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, o evento contou
com profissionais das áreas de
biomedicina, fonoaudiologia,
odontologia e psicologia. Os
profissionais discorreram sobre as
experiências com a temática,
revelando os desafios propostos
pela EaD e propondo soluções
para resolvê-los.
A pauta esteve em torno
especificamente do Decreto nº
9.507/2017 — que trata da oferta
de educação básica e superior na
modalidade a distância — e da
preocupação com a formação dos
profissionais da área. A audiência
teve início com a palavra do
conselheiro do CREFITO-16, Dr.
Abdiel Pereira Dias, que fez uma
contextualização sobre os aspectos jurídicos e pedagógicos da
modalidade e ressaltou a importância das comissões de educação
das entidades. Frisou também a
necessidade de um estudo
técnico-pedagógico que respalde
a atuação contrária ao ensino
100% EAD.
O CREF15 Seccional
Maranhão esteve representado
pelo Coordenador Diogo Oliveira,
o qual deixou bem claro o posicionamento do Sistema
CONFEF/CREF´s sobre o ensino
EaD na saúde: “O MEC vem
estimulando a disseminação do
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Membros do Cref15 Seccional Maranhão

modelo de Ensino a Distância
(EAD), com o objetivo de facilitar
o acesso, ao nível superior, e a
Educação Física figura entre os
cursos ofertados nessa modalidade de estudo”. O CONFEF já se
posicionou sobre o assunto
encaminhando ofício ao MEC
(http://bit.ly/oficioEAD) solicitando que o curso de graduação em
Educação Física não seja ofertado
na modalidade de Ensino a
Distância.
Já o presidente do
CREFITO-16, Dr. Fernando Muniz
comentou que uma formação de
qualidade insatisfatória compromete a prestação de serviços à
população. Para a diretorasecretária da instituição, Dra.
Letícia Fröhlich Padilha, a mobilização da sociedade deve começar
pelos estudantes, ao se apontar
as deficiências dos cursos superiores de saúde inteiramente via
educação a distância. Para isso, é
fundamental que as entidades
profissionais mantenham um
discurso unificado contra medidas
desta natureza.
Representando o
Conselho Regional de Psicologia

do Maranhão (CRP-MA), a presidente da Comissão de Psicologia
na Educação, Dra. Polliana Galvão,
fez uma explanação sobre os
prejuízos pedagógicos do ensino
ofertado 100% em EAD em
graduações na área da saúde, a
exemplo do não desenvolvimento
das competências de natureza
psicomotoras. Do CRP-MA,
também marcou presença a
assessora jurídica, Aline Nesello,
que abordou a necessidade de
graduandos serem submetidos a
exames para avaliação de conhecimentos nas respectivas áreas.
Por sua vez, o Dr. Marcos
Pinheiro, do Conselho de
Odontologia, apontou que as
soluções estão nas leis e no
trabalho junto aos parlamentares,
a exemplo dos projetos de lei
5.414/2016 e 7.121/2017, contrários à EAD nos moldes abordados.
Por último, o membro do Conselho
de Biomedicina, Dr. Carlos André
Ferreira Almeida, sugeriu uma
audiência pública para discussão
do tema, além de destacar a
necessidade dos trabalhos de
conscientização nas escolas e a
fiscalização com objetivo de evitar

fraudes de certificados.
No evento ficaram
definidos posicionamentos de
cada Conselho, bem como foram
elaboradas propostas de trabalho
e atuação dos Conselhos no
tema.
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Benefícios:
CREF seccional MA
fecha novas parcerias
com mais instituições
Criar uma extensão
permanente de benefícios e
garantir aos profissionais
associados o acesso às informações, a formação continuada profissional e o conhecimento científico. Esse tem sido um
dos objetivos do CREF 15 em
integrar novos parceiros ao
Conselho, como os firmados
com instituições de ensino
superior, como o Ceuma,
Laboro, Pitágoras e Uninassau.
Pensando no aprimoramento das habilidades e competências profissionais, requisitos indispensáveis para se
manter no competitivo mercado de trabalho, o CREF vem
buscando constantemente
novos convênios que reforcem
a importância do papel do
profissional de Educação Física.
A ideia é fazer o diferencial, destacando o conhecimento, além de agregar todos esses
atributos com excelência.

TABELA
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Prêmio
Jovem
Cientista
O Prêmio Jovem Cientista
é considerado um dos mais
importantes reconhecimentos
aos cientistas brasileiros. Foi
instituído pelo Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) em 1981 e,
atualmente, conta com a participação da Fundação Roberto
Marinho, Gerdau e GE.
A XXVI Edição do Prêmio
Jovem Cientista teve como tema
a “Inovação Tecnológica nos
Esportes”, cujo o objetivo era de
evidenciar as maiores contribuições produzidas nacionalmente
que beneficiarão os grandes
eventos esportivos sediados no
país. Na cerimônia de entrega do
prêmio naquele referido ano,
Rodrigo discursou e recebeu das
mãos da então Presidente Dilma
Rousseff, o reconhecimento por
seu histórico e dedicação acadêmica que contribuíram para a
ciência de ponta do esporte no
Brasil. O Prêmio Jovem Cientista
2012 foi concedido ao pesquisador com o trabalho intitulado
“Avanços em Genômica para
Diagnósticos Moleculares no
Esporte”.

Projeto
O DNA do
Atletismo
Brasileiro
Com o sucesso do Prêmio
Jovem Cientista 2012, Rodrigo
começou a realizar palestras pelo
país com o apoio do CNPQ e da
Fundação Roberto Marinho e
recebeu uma proposta do Governo
Federal para ficar a frente de um
projeto denominado de “O DNA do
Brasil”, onde 20 mil crianças de
centros olímpicos do Distrito
Federal e de Vilas Olímpicas do Rio
de Janeiro iriam ter seus códigos
genéticos rastreados a partir de
um chip, crianças essas que já
tivessem propensão de destaque
para o esporte de alto rendimento,

para serem acompanhadas ao
longo de suas carreiras. Porém,
com as alterações do cenário
político brasileiro, em 2015, os
recursos orçamentários necessários ao avanço das pesquisas
acabaram sendo cortados.
Com o tour pelo Brasil com a
palestra motivacional, “Conversando com o vencedor do Prêmio
Jovem Cientista”, Rodrigo teve a
oportunidade de realizar a apresentação, na UFMA, em março de
2017. Naquela ocasião, o então
Pró-Reitor de Pesquisa, professor
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Fernando Carvalho, fez um
convite a Rodrigo para vir para a
UFMA como docente visitante,
que no primeiro momento negou,
mas com o argumento de deixar
um legado para Instituição acabou
sendo convencido a aceitar o novo
desafio.
Com os cortes orçamentários propostos pelo Governo, o
único projeto de Rodrigo Dias que
continua em andamento é “O DNA
do Atletismo Brasileiro”, que está
lendo o código genético dos 500
melhores atletas de todas as
provas do atletismo e depois de
sua chegada à UFMA, ganhou a
versão Nordeste. O propósito é
identificar alterações no genoma
que possam explicar a alta performance física. Eventualmente essa
“assinatura genética” seria
utilizada para a identificação de
novos talentos para os esportes. A
versão “Nordeste Brasileiro” do
projeto “O DNA do Atletismo
Brasileiro” irá selecionar os 12
melhores atletas de cada um dos 9
Estados da região. Estes atletas
serão convocados para campings
re a l i z a d o s n a U n i ve r s i d a d e
Federal do Maranhão (UFMA),
local sede do projeto. Os atletas
terão seus DNAs rastreados com
os chips e passarão por uma
bateria de testes e exames.
Recentemente contratado
pela Universidade Federal do
M a ra n h ã o ( U F M A ) , Ro d r i g o
assumiu o cargo de professor
titular visitante do Programa de
Pós-Graduação em Educação
Física da UFMA, tornando-se
membro do Grupo GENES –
Pesquisa e tecnologia a favor do
esporte. A vinda do pesquisador
tem como propósito contribuir
com os avanços científicos em
atleticogenômica na universidade.

Profissionais de Ed. Física e CREF15 Seccional Maranhão em ação na AV. Litorânea

Mini-currículo
Ÿ Licenciado e Bacharel em Educação Física – UNICAMP;

Especialista em Bioquímica, Fisiologia, Nutrição e Treinamento
Esportivo – UNICAMP;
Ÿ Doutor em Biologia Funcional e Molecular – UNICAMP e
Instituto do Coração - InCor (HCFMUSP);
Ÿ Pós-doutor (1) Genética & Cardiologia - InCor (HCFMUSP);
Ÿ Pós-doutor (2) Genômica & Ciência do Esporte – InCor
(HCFMUSP);
Ÿ Pós-doutor (3) Análise Genômica em Larga Escala – InCor
(HCFMUSP);
Ÿ Pesquisador do Laboratório de Genética e Cardiologia
Molecular
e da Unidade de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia
do Exercício - InCor (HCFMUSP);
Ÿ Coordenador da linha de pesquisa “Avanços em Genômica
para Diagnósticos Moleculares no
Esporte” - InCor (HCFMUSP);
Ÿ Entrevistado da Rede Globo, Band TV e SporTV, e das revistas Veja e Época em “Genética,
Ÿ Performance Física Humana & Doping Genético” para o
PAN2007, Olimpíadas de Beijing 2008 e
Olimpíadas de Londres 2012;
Ÿ Membro da Comissão Nacional de Residência
Multiprofissional em Saúde – Governo Federal.
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Conselho Regional de
Educação Física do Maranhão
ganha novo endereço
Com uma estrutura mais
confortável e mais ampla, o
Conselho Regional de Educação
Física do Maranhão passa a funcionar em um novo espaço. O novo
endereço fica localizado no mesmo
prédio onde já funcionava, na
Avenida Colares Moreira, Edifício
São Luis Multiempresarial, Qd. 23,
Lote 10, só que no décimo andar,
em duas salas, 1008/1009, no
bairro do Renascença II.
O espaço foi totalmente
reformado para abrigar o Conselho.
A presidente do Cref 15 seccional
MA, Denise Martins ressalta que os

conselheiros terão mais espaço
para realizar suas atividades e
atender de forma confortável as
demandas dos profissionais. A
atual presidência cumpre,
portanto, um compromisso com
os conselheiros que era o de
proporcionar melhores condições
de funcionalidade.

Venha
nos
visitar !

Mais registros no
CREF em 2017
O CREF 15 Seccional MA celebra
a ação dos novos profissionais e
empresários do setor de
Educação Física no Maranhão
que aderiram ao Conselho com a
formalização do registro dos
novos estabelecimentos esportivos em neste ano. Foram 33
novos cadastros de pessoas
físicas, como empresas academias, escolas de natação, e espaços
de Crossfit e funcional, somando

um total de 398 cadastrados. Em
relação a pessoa física, foram 397
novos registros, alcançando um
total de 3.204 profissionais
regulamentados. Diante dos
registros, professores e empresários do ramo esportivo passam a
oferecer os serviços dentro dos
aspectos legais no mercado, com
base nos critérios que regem o
CREF. reformado para abrigar o
Conselho.
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CREF seccional MA
fiscalizou mais de
mil estabelecimentos
em 2017

Lista de
municípios
visitados
Lago da Pedra
Paulo Ramos
Bacabal
Rosário
Presidente Juscelino
Cachoeira Grande
Morros
Icatu
Humberto de Campos
Barreirinhas
Paulino Neves
Água Doce
Tutóia
Barreirinha
Axixá
Imperatriz
Miranda do Norte
Arari
Vitória do Mearim
Viana
São João Batista
Bequimão

Cref15 Seccional Maranhão, Procon e Vigilância Sanitária

Total geral de fiscalizações

Cumprindo o papel de
órgão fiscalizador e regulamentador do exercício da profissão de
Educação Física, o CREF 15
seccional MA realizou uma intensa
jornada de fiscalizações em
cidades maranhenses. A equipe
técnica do Conselho fiscalizou de
janeiro a outubro de 2017 exatas
1.051 academias situadas em 22
municípios. No balanço da ação
foram diagnosticados 450 profissionais registrados, 314 pessoas
jurídicas registradas, 155 pessoas
físicas sem registros, 132 pessoas
jurídicas sem registros. Em uma
medida mais ostensiva, foram
realizadas 43 denúncias à polícia
de pessoas que realizavam o

exercício ilegal da profissão.
A presidente do CREFMA, Denise Martins ressalta que
todos os estabelecimentos que
passaram por sanção foram
orientados a se regularizar. A
representante garante que a
operação previne que os consumidores sofram qualquer dano
ou sejam lesionados durante a
prática de atividades físicas, além
de proteger quem exerce a
profissão dentro da legalidade.
As interdições foram
realizadas devido à recorrência
da infração ao disposto no Artigo
18\Parágrafo 6°, do Código de
Defesa do Consumidor, segundo
o qual são impróprios para o

Profissionais registrados: 000
PJ registrada: 000
PF sem registro: 000
PJ sem registro: 000
Total de estabelecimentos
fiscalizados: 000
Total geral de fiscalizações: 0000
Municípios visitados: 00

consumo os produtos e serviços
que põem em risco a vida, saúde
e segurança do consumidor. As
academias poderão retomar sua
atividade normal assim que se
regularizarem segundo aos
requisitos exigidos pela lei.
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Educação Física do
Maranhão ganha
docente de renome
internacional em
pesquisa científica
Membros do Cref15 Seccional Maranhão

Sendo um dos destaques
internacionais pelo empenho que
exerce na vida acadêmica e na
pesquisa científica, o professor
doutor, Rodrigo Gonçalves Dias, é
mineiro da cidade de Itajubá,
município localizado no sul do
estado de Minas Gerais. O docente desembarcou há dois meses
em São Luís, após ter passado
uma longa temporada no Instituto
do Coração – InCor (HCFMUSP),
onde é pesquisador.
Dr Rodrigo foi recentemente admitido pelo programa de
pós-graduação da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA)
como professor visitante, onde
está desenvolvendo projetos para
os avanços científicos em atleticogenômica. Com a formação
superior em Educação Física pela
Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), durante os
5 anos de graduação (bacharelado/licenciatura), permaneceu
durante 4 anos e meio como aluno
de iniciação científica em um
laboratório de Cardiologia, no
Instituto de Biologia, período que

lhe rendeu como mestrado.
“Assim que terminei a
g ra d u a ç ã o n o I n s t i t u t o d e
Biologia, eu fiz uma prova para o
mestrado, na qual fui aprovado e
segui para a etapa de entrevistas.
Na entrevista, os avaliadores
ficaram impressionados com o
meu currículo acadêmico, com
ênfase nos 4 anos e meio dedicados à iniciação científica, o que me
rendeu uma proposta de pular o
mestrado e ir direto para o doutorado”, relata orgulhosamente.
Enquanto discente, foi um
dos primeiros alunos da UNICAMP
a ter o direito de ingressar no
programa de doutorado direto.
Concluiu o doutorado em Biologia
Funcional em Molecular na área de
concentração em Fisiologia.
Posteriormente ao doutorado,
Rodrigo fez 3 pós-doutorados
sendo o primeiro em Genética e
Cardiologia; o segundo em
Genética e Ciência do Esporte; e o
terceiro em Análise Genômica de
Larga Escala.
Mas antes de realizar todas
as conquistas na pesquisa científi-

ca, o docente relembra de todo o
percurso realizado, ainda no
início, quando foi levado a cursar
Educação Física, devido a identificação com a prática esportiva
obtida na infância e na adolescência. “Cheguei na universidade e
tive a oportunidade de ver que
Educação Física, pelo menos,

11

dentro da Unicamp, me abriria
um leque de oportunidade de
envolvimento com outras faculdades. Durante a graduação eu
desenvolvi uma ampla experiência em pesquisa da área experimental. Apresentei diversos
trabalhos em congressos e hoje
cheguei onde estou”, revela.
Mais à frente, no ano de
2008, Dr, Rodrigo ingressou
direto no programa de doutorado, na qual desenvolveu uma
inédita descoberta no campo da
genética, cardiologia e exercício
físico. O empenho rendeu-lhe o
prêmio de melhor pesquisa do
país, no sexagésimo congresso
de Cardiologia. Essa pesquisa
ganhou projeção internacional
quando pesquisadores norteamericanos reconheceram e

citaram tal descoberta como uma
das mais relevantes para o avanço
do conhecimento.
Após 4 anos, em 2012,
como resultado dos avanços em
suas pesquisas e a distinção da
“assinatura molecular” do treinamento físico, Rodrigo Gonçalves
foi o ganhador do Prêmio Jovem
Cientista, considerado atualmente
o prêmio de superior destaque da
ciência brasileira, que naquele ano
teve como tema a “Inovação
Tecnológica nos Esportes”. Desde
então, o pesquisador coordena
uma linha de pesquisa denominada “Avanços em Genômica para
Diagnósticos Moleculares no
Esporte”, criada a partir do Prêmio
Jovem Cientista entre o InCor e a
Polícia Militar do Estado de São
Paulo.

CREF 15
Seccional-MA
celebra novos
registros em 2016*
O CREF15-MA parabeniza
a o s e m p re s á r i o s d o s e t o r d e
Educação Física no Maranhão que
regularizaram-se junto ao Conselho
com a formalização do registro dos
novos estabelecimentos esportivos
em 2016. No total foram mais de 80
cadastros, entre academias, escolas
de natação, e espaços de Crossfit e
funcional. Diante o registro, os
empresários do ramo esportivo
passam a oferecer os serviços dentro
dos aspectos legais no mercado, com
base nos critérios que regem o
Conselho.
* Ver página 15 e 16

DENUNCIE

Membros do Cref15 Seccional Maranhão

O CREF 15-MA preza pela
garantia dos serviços de qualidade à
sociedade. Denuncie o exercício ilegal
da profissão. Denuncie qualquer
situação de uso indevido das prerrogativas, dos espaços, equipamentos e
da imagem do profissional de
Educação Física.
Evite mortes, lesões e
acidentes no âmbito das academias.
Preservar o direito da população à
saúde e à educação é exercer a
cidadania.
Os números do DisqueDenúncia do CREF15 Seccional
Maranhão são (98)3227-8271 e
(98)99165-3138.
As denúncias também serão
recebidas através do email:
fiscalizacaoma@cref15.org.br.
A identidade do denunciante
será mantida em absoluto sigilo.
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Consultor do Comitê
Olímpico Brasileiro
traz experiência na
área de fisiologia
para o V Congresso
de Saúde
O consultor do Comitê
Olímpico Brasileiro e Internacional,
colaborador da Federação
Internacional de Futebol (FIFA),
professor da Escola Paulista de
Medicina, na área de pesquisa de
esporte e fisiologia, Antônio Carlos
Gomes, participou de diversos
debates no campo da fisiologia dos
atletas, no último no V Congresso
de Saúde e Bem-Estar, realizado na
Universidade Ceuma, na última
semana de outubro. O evento foi
promovido pelo curso de Educação
Física da instituição, paralelo ao
SLZFitness. Além do renomado,
diversos palestrantes estiveram
presentes na ação com a missão de
transformar a vida de alunos dos
cursos de Educação Física.
Antônio Carlos explanou
temas como a concepção do atleta
da base ao alto rendimento, no
processo de formação de novos
atletas no Brasil. “Formar um atleta
é um conjunto de fatores que a
sociedade tem que se preocupar. A
meu ver, o Brasil ainda não está
preparado para isso. Um país que
tem mais de 200 milhões de habitantes não pode chegar nos jogos
olímpicos e ganhar apenas 19
medalhas, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Tivemos
outros países com uma população

menor que levaram mais medalhas que a gente. O Brasil obrigatoriamente tem que ser top 5 do
mundo, em qualquer momento
que nós falarmos de esporte. E
isso não está acontecendo,pois
ficamos em décimo terceiro”,
pontua.
Para o consultor do Comitê
Olímpico a baixa colocação
acontece devido a falta de política
de esporte e diretrizes. “Se não
temos diretrizes que gere, que
promova, propague o esporte no
país nós estamos pagando um
preço muito grande, porque a
prática esportiva e do exercício
está nas mãos da sociedade. A
sociedade que faz um movimento
e está tentando se cuidar. Se todos
entenderem que é um dever do
Estado promover atividades
esportivas no país, poderemos
cobrar mais das autoridades”,
ressalta Antônio.
Criterioso, o profissional
faz um alerta aos problemas que
surgem no Brasil, devido a falta de
políticas esportivas. “Já lideramos
pesquisas internacionais como um
país líder em obesidade. Nessa
lista de países com altos índices de
obesidades se incluem os Estados
Unidos em primeiro lugar e a
Bolívia em segundo, mas o Brasil
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já está em terceiro lugar, brigando com dois países, um do Leste
Europeu e outro Africano. O
grande pico de obesidade
constatado no nosso país foi na
infância e adolescência. As
nossas crianças pararam de
fazer atividades. Eles não têm
mais vontade, não tem espaço.
As crianças trocaram todo
esporte pelo elevador, pelo
carro, pelo cinema, pelas drogas
e principalmente, pelas tecnologias. Hoje se o Brasil, urgentemente, não reunir o ministérios
do esporte, da saúde e da
educação, e criarem uma política
de esporte no país, começando
dentro da escola, nós vamos
pagar caro no futuro e logo logo
estaremos em primeiro lugar
nesta lista de obesidades”,
alerta.
Outros questionamentos
da discussão no evento foram
em relação à preparação dos
profissionais da educação física
“Será que estamos preparados
para trabalhar esse conteúdo no
momento que for requisitado. A
universidade está um pouco
distante de tudo. Há uma
desconexão geral. Não conseguimos tramar filosofia de
pensamento para intervir na
sociedade. Estamos estudando
atrás da sociedade. Precisamos
modernizar isso. Falta política
que encaixe tudo isso. A universidade faz o possível do que ela
pode fazer, dentro de um país
que falta política pública”,
complementa.
Para o coordenador do
curso de Educação Física, Prof.
Me. Fabiano Furtado, o evento
serviu para oportunizar troca de
experiências que certamente
contribuirão na formação de
cada um dos participantes.
“Estamos cumprindo nosso
papel social na Pesquisa, no
Ensino e na Extensão, contribuindo para o crescimento do curso
e da profissão”, disse.

Resolução do CONFEF
garante manutenção
do valor da taxa de
anuidade em 2018
A presidência do Conselho
Fe d e ra l d e E d u c a ç ã o F í s i c a
(CONFEF), no uso de suas atribuições estatutárias, considerando a
atual situação político e econômica
do Brasil, deliberou a fixação do
valor das anuidades do exercício de
2018.
Diante da resolução fica
estabelecido que a Pessoa Física
continue pagando o valor de R$
603,07 (seiscentos e três reais e
sete centavos) e Pessoa Jurídica R$ 1.490,40 (um mil, quatrocentos
e noventa reais e quarenta centavos). Aos CREFs ficou delegada a
c o m p e t ê n c i a p a ra c o n c e d e r
desconto sobre o valor das anuidades, respeitada a legislação vigente.
As anuidades serão processadas, pelos CREFs até o dia 31 de
março de cada ano, salvo a primeira, que será devida no ato do
registro dos Profissionais e das

Pessoas Jurídicas prestadoras de
serviços nas áreas das atividades
físicas, desportivas e similares.
Quanto aos pedidos de baixa de
registro que forem protocolizados no CREF até 31 de março do
ano corrente, ficarão isentos do
pagamento de anuidade do
exercício em curso.
É facultativo o pagamento da
anuidade devida aos CREFs e ao
CONFEF aos Profissionais de
Educação Física que, até a data
do vencimento da anuidade,
tenham completado 65 (sessenta
e cinco) anos de idade e, concomitantemente, tenham, no
mínimo, 05 (cinco) anos de
registro no Sistema
CONFEF/CREFs e que não
tenham débitos com o Sistema,
devendo os referidos
Profissionais requererem, por
escrito, tal direito ao CREF de sua
área de abrangência.
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Atenção,
profissional do
Cref15 Seccional
Maranhão
Atualize seu
cadastro na
Seccional
Maranhão

ar
atualiz
o
cadastr
15
no cref

Para melhorar a comunicação entre os profissionais de
Educação Físicas cadastrados e a
Seccional Maranhão, o órgão
solicita aos registrados que
atualizem seus dados cadastrais.
A atualização do cadastro
poderá ser feito pelos telefones
(98) 3227-8271 ou 991653 1 3 8 , p o r e m a i l c r e f 15ma@cref15.org.br ou pessoalmente, na sede da Seccional,
localizada na Avenida Cel. Colares
Moreira, lote 10, Quadra 23, Sala
909, bairro Renascença II.
Para efetuar o procedimento de atualização, os registrados devem disponibilizar os dados
pessoais para contato, como
endereço residencial, telefone e o
email.
O cadastro atualizado é
fundamental para que a Seccional
Maranhão mantenha uma comunicação célere e efetiva com os
profissionais registrados.

Cref 15 celebra dia do
profissional mobilizando
estudantes e profissionais
de instituições de
ensino superior
Celebrado no dia 1º de setembro, o dia do profissional de
Educação Física no Maranhão foi
marcado por ações desenvolvidas pelo Cref 15-seccional
Maranhão em instituições de
ensino superior do estado. Além
de proferirem palestras e debaterem com alunos e profissionais
de cursos superiores de
Educação Física sobre temas
atuais, referente ao mercado
profissional, os representantes
do Cref no Maranhão foram até
as academias esclarecer dúvidas
e ouvir sugestões para melhor
atuação do Conselho.
“Durante nossa programação de

1º de setembro visitamos 10
academias para conversar com
os proprietários e os profissionais dos estabelecimentos,
afim de esclarecer dúvidas e
ouvir sugestões para atuação
do CREF. Na oportunidade
foram entregues cortesias para
que os profissionais das academias visitadas participassem
do 1º Simpósio de Ciência da
Saúde e Esporte, realizado
pelo FIEP e apoiado pelo
CREF”, detalha a presidente do
Cref15 - Seccional MA, Denise
Martins.
O CREF também celebrou o dia
do profissional de Educação

Física com as faculdades e
universidades. Na oportunidade, os representantes do Cref
participaram de palestras na
Universidade Ceuma,
Faculdade Maurício de Nassau e
Instituto de Ensino Superior
Franciscano, debatendo sobre o
perfil do profissional de
Educação Física e as perspectivas de mercado para a profissão.
Para Denise, as celebrações em alusão à data é uma
forma de alertar a sociedade
para a importância da profissão
que comemora em 2018 20
anos de regulamentação.
“Neste ano de 2017 comemoramos o Dia do Profissional de
Educação Física com ações bem
pontuais e conhecemos novos
parceiros na luta pelo crescimento da profissão”, celebra.
A presidente ressalta
que a regulamentação da
profissão só existe quando há o
reconhecimento da relevância
social da atividade. “A prática
física não é questão de estética,
porém de uma saúde plena, e
em qualquer idade. As nossas
celebrações buscam, além de
conversas com os nossos
profissionais e os alunos, que
também se tornarão profissionais, mas também de alertar a
sociedade para que exija que
esse trabalho seja feito por
profissionais habilitados e com
o domínio do conhecimento
científico e não por amadores,
sem formação e credibilidade,
que se aventuram colocando a
vida de muitas pessoas em risco
", alerta Denise Martins.
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