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Fruto da ousadia, da coragem e da
perseverança.

Baseado em causas justas, ideais 
compelidores e valores atemporais.

Suportado pela paixão,
pela fé inabalável e por
propósitos duradouros.

CREF1, resultado da tomada de
posição de uma categoria que decidia
defender todos os valores e princípios
éticos, científicos, morais e políticos,
em prol da sociedade.

Esse é o CREF1, um conselho criado 
para fazer diferença.

22 Anos do CREF1
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O presente documento, mais uma vez, 
mostra-se como histórico apresentando a 
trajetória do CREF1 de 2010 a 2020, esta-
belecendo a continuação do livro lançado 
anteriormente que contou a história des-
te conselho desde a sua criação até 2009.

É o registro de um conselho que vem dan-
do certo. O CREF1 desde sua implantação 
sempre esteve na vanguarda, sendo ques-
tionador e inovador, estando diuturna-
mente em busca da excelência.

As imagens falam por si. Uma viagem no 
tempo e no percurso da história que você 
ajudou a construir: a nossa história, a his-
tória da Educação Física dos estados do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a histó-
ria do CREF1.

Capa do primeiro livro

Trajetória de vanguarda
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A REGULAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA foi um marco para todas as pessoas interessadas 
e dedicadas à causa do real desenvolvimento da profissão.

As intensas transformações no mercado de trabalho, decorrentes da ampliação do interesse 
da população pelas práticas de exercícios e de esportes, ampliaram em gênero e diversidade 
os serviços e espaços de intervenção, especialmente a partir da década de 1980.

Se, por um lado, a ampliação das demandas por serviços de atividades físicas, em seus dife-
rentes formatos, representou um aquecimento do mercado de trabalho; por outro lado, fez 
crescer um ambiente de problemas mercadológicos e éticos, consequentes da inexistência de 
normas para o exercício da profissão.

EM SETEMBRO DE 1998, após um longo período de lutas, o Projeto de Lei Federal 330/95, já 
aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, aguardava pela sanção do PRE-
SIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.

O amanhecer do dia 1º DE SETEMBRO DE 1998 trouxe um inédito e elevado nível de expecta-
tiva para todos aqueles ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, que sonharam 
e lutaram por reconhecimento e legitimidade. Felizmente, essa expectativa foi correspondida 
pela sanção da Lei Federal 9.696/98, publicada no Diário Oficial de União em 2 de setembro de 
1998. 

Esse MARCO HISTÓRICO representava, e continua representando, as lutas e conquistas do pe-
ríodo anterior e parecia sensato acreditar que os êxitos do mundo e do mercado de trabalho 
superariam em muito os problemas e desafios que motivaram o movimento REGULAMENTA-
ÇÃO JÁ. O período histórico que nascia representava não só uma promessa DE RECONHECI-
MENTO E LEGITIMIDADE para os profissionais de Educação Física, independentemente de seus 
campos de intervenção (escolar ou não escolar), mas, acima de tudo, representava a garantia 
de que a POPULAÇÃO seria atendida por profissionais devidamente qualificados e habilitados. 
A ampliação dos PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA nos serviços prestados foi também 
uma promessa que nasceu com a Regulamentação da Educação Física e se configurou no 
COMPROMISSO DO CREF1 ao longo de seus 22 ANOS de história.

Vale lembrar, sobretudo para os novos estudantes e profissionais de Educação Física, que este 
foi um movimento iniciado, desenvolvido e mantido por profissionais de Educação Física, mo-
tivados pelo ambiente de ameaças e desafios à própria sobrevivência da profissão.

Cabe-nos manter vivos a memória dessa conquista, o registro das realizações e dos desafios 
superados, bem como, a lembrança das estratégias e caminhos traçados, que nos trouxeram 
até o presente momento.

Nesse sentido, o presente documento foi estruturado de maneira a apresentar as ações e 
conquistas do CREF1 ao longo desses 22 anos de história e apoiar, sobre a linha do tempo, os 
fatos, as ações e as realizações que ocasionaram mudanças consideradas determinantes para 
o desenvolvimento da Educação Física no que tange à relação entre o mercado, o profissional 
de Educação Física e o CREF1.

Apresentação
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O CREF1 é uma autarquia federal, criada pela Lei Federal 9.696/98, que tem como atribuição 
criar normas e fiscalizar o exercício da profissão de Educação Física, visando a garantir segu-
rança e qualidade dos serviços prestados à sociedade, dignificando e valorizando o profissio-
nal de Educação Física.
 
Além disso, compete ao CREF1: 

• Orientar os profissionais sobre o exercício do seu ofício;
• Zelar pela ética da profissão em todas as suas áreas de atuação;
• Regular e fiscalizar os limites de atuação profissional;
• Registrar, cadastrar e manter dados sobre os profissionais, normatizando as diretrizes da 
profissão;
• Garantir que, quando os cidadãos forem atendidos nos serviços de atividades físicas em suas 
diferentes modalidades e formas de manifestação, sejam por profissionais devidamente qua-
lificados e registrados.

A história como patrimônio da Educação Física
Ao longo do tempo, o termo Educação Física foi se modificando e ampliando os seus significa-
dos. Nasceu como uma referência aos programas de ginástica para disciplinar o corpo, evoluiu 
como conteúdo escolar de grande relevância, ampliou seu universo de estudos e de interpre-
tações para o campo da cultura e aprofundou sua abordagem nas diferentes matrizes teóricas 
das ciências biofísicas.

Esse cenário evolutivo – marcado por diferentes conceitos, abordagens e concepções – teve 
como personagem central o dinamizador das aulas, treinos e sessões de atividades corporais: 
O PROFESSOR, que protagonizou e ainda protagoniza o papel de professor instrutor, professor    
treinador e professor educador. Nesse ambiente de intensas transformações, ocorridas a partir 
das primeiras décadas do Século XX, devemos sinalizar a Regulamentação da Educação Física 
como o marco de mudança mais expressivo da sua história, com a ampliação de seu conceito ao 
de Profissão Regulamentada, exercida pelo professor, em seus diferentes papéis, devidamente 
habilitado e, a partir da Lei Federal 9.696/98, designado de profissional de Educação Física. A pre-
servação da história e o estudo do passado nos possibilitam compreender melhor o presente, 
esclarecer às novas gerações de profissionais os múltiplos contextos e caminhos trilhados até o 
momento, para reafirmarmos nossa identidade e a memória das lutas e conquistas.

Afinal, como isso tudo começou?

O processo da regulamentação e criação do conselho para a profissão de Educação Física teve 
início nos anos 1940. A iniciativa partiu das associações dos professores de Educação Física – 
APEFs – localizadas no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Juntas, fundaram a 

O Conselho Regional de 
Educação Física da 1ª Região
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Federação Brasileira das Associações de Professo-
res de Educação Física – FBAPEF no ano de 1946. 
Embora o assunto tenha recebido grande atenção 
e despertado interesse e aceitação por parte da 
categoria profissional , somente nos anos 1980 fo-
ram concretizadas ações para a apresentação de 
um Projeto de Lei Federal, visando à regulamen-
tação da profissão, projeto este construído a par-
tir de amplos debates realizados em congressos e 
eventos de Educação Física.

A história da regulamentação da profissão de 
Educação Física no Brasil pode ser dividida em três fases:

• A primeira relacionada aos profissionais que manifestavam e/ou escreviam a respeito dessa 
necessidade sem, contudo, desenvolver ação nesse sentido;
• A segunda na década de 1980, quando tramitou o Projeto de Lei Federal relativo à regula-
mentação, que foi vetado pelo então Presidente da República;
• E a terceira vinculada ao processo de regulamentação aprovado pelo Congresso e promulga-
do pelo Presidente da República em 01/09/98, publicado no Diário Oficial de 02/09/98.

1º Conselho Regional de Educação Física do Brasil
Inúmeros desafios foram impostos à fundação do 1º Conselho Regional de Educação Física do 
Brasil, o CREF1. A indisponibilidade de recursos financeiros exigiu de todos os colaboradores 
envolvidos, especialmente o 1º grupo de Conselheiros, empenho, trabalho voluntário, criati-
vidade e competência administrativa para fazer daquela conquista uma realidade. Naquele 
cenário, o conselheiro Ernani Contursi, proprietário da Editora Sprint, cedeu, temporariamen-
te, as dependências da editora para a instalação provisória do Conselho. Assim, os recursos 
arrecadados foram economizados e investidos na aquisição de uma sede exclusiva para o 
atendimento aos profissionais de Educação Física.

Hoje o CREF1 tem quatro sedes próprias – Tijuca, Campo Grande, Niterói, Nova Iguaçu, uma 
sede no Espírito Santo e três postos avançados – Campos, Cabo Frio e Volta Redonda. A estru-
turação das sedes e dos postos avançados, ocorrida ao longo desses 22 anos de história e de 
gestão responsável, possibilitou:

• melhor atendimento ao profissional registrado;
• modelo de gestão descentralizado e eficiente;
• implantação das jornadas de atualização profissional e de programas de capacitação que 
objetivaram ampliar a qualidade e a segurança dos serviços prestados à sociedade; e, princi-
palmente
• o sentimento de alegria, orgulho e autoestima dos profissionais pelo nível de respeito im-
presso na qualidade do atendimento prestado nos postos e sedes do CREF1.

Editora Sprint, primeira sede do CREF1



14

A missão de uma organização expressa sua razão de existir e o propósito no 
qual estão engajados os seus membros.

A missão do CREF1 expressa sua identidade e inspira seus membros a:

Defender a sociedade, zelando pela qualidade dos serviços profissionais 
oferecidos, por meio de habilitação, regulação e fiscalização do exercício 
profissional de Educação Física, primando pela aplicação de conduta ética e 
excelência técnica vinculadas à promoção das saúdes física, mental e social.

A declaração de visão de uma organização inspira sua jornada, expressa os 
sonhos e os planos pelos quais se pretende chegar ao futuro.

A visão do CREF1 está refletida no desejo de:

Ser um conselho profissional com legitimidade social e que seus registra-
dos sejam reconhecidos como profissionais da saúde em todas as áreas e 
campos de atuação.

Os valores são os princípios que orientam as ações e os comportamentos 
de todas as pessoas que integram a organização.

Os valores do CREF1, construídos de forma coletiva com a categoria profis-
sional, são os seguintes:

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL – todas as ações do CREF1/RJ-ES têm foco na 
geração de valor em relação à profissão e a seus profissionais;

TRADIÇÃO – todas as ações e condutas do CREF1/RJ-ES devem primar pela 
preservação da memória e das tradições relacionadas á profissão e seus 
profissionais;

Declaração de
Missão, Visão e Valores
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DEMOCRACIA – todas as ações e condutas do CREF1/RJ-ES devem ter como 
base a participação coletiva e a aceitação e convívio das diferenças ideoló-
gicas e políticas;

ÉTICA NAS CONDUTAS – todas as condutas do CREF1/RJ-ES, internas ou ex-
ternas, primam pelos preceitos éticos expressos no Código de Ética da Edu-
cação Física e nas diretrizes de funcionamento dos conselhos profissionais;
 
TRANSPARÊNCIA – todas as ações do CREF1/RJ-ES devem gozar de transpa-
rência em todas as suas dimensões de tal forma que não pairem dúvidas de 
qualquer natureza sobre a veracidade das informações prestadas aos órgãos 
fiscalizadores, aos profissionais e à sociedade como um todo;
 
BUSCA DA EXCELÊNCIA – todas as ações do CREF1/RJ-ES têm como pressu-
posto a excelência na qualidade em serviços prestados pela entidade e por 
seus funcionários;

RESPONSABILIDADE SOCIAL – o exercício da função social do profissional 
de Educação Física – independentemente da área de intervenção e conside-
rando a sociedade a beneficiária de suas ações, deve ser intrínseco a todas 
as ações e condutas do CREF1/RJ-ES;
 
INOVAÇÃO – o modelo de gestão adotado pelo CREF1/RJ-ES, independente 
das pessoas e dos respectivos cargos que ocupem, deve estar sintonizado 
com as tendências contemporâneas da gestão de conselhos profissionais 
,de modo a conferir agilidade, qualidade em serviços e atendimento, satis-
fação dos clientes e controle eficaz de todos os processos inerentes ao seu 
funcionamento;
 
LEGITIMIDADE – como entidade representativa da sociedade, em relação 
ao exercício profissional em Educação Física, o CREF1/RJ-ES deve ter todas as 
suas ações e condutas pautadas na representatividade da qual foi investida;
 
SOLIDARIEDADE – fomentar a ajuda mútua entre os profissionais de Educa-
ção Física e entre eles e a sociedade deve ser uma característica de todas as 
ações e condutas do CREF1/RJ-ES.
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Espírito Santo

Tijuca

Campo Grande Niterói

Nova Iguaçu
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O sentido de colaboração voluntária de todos os envolvidos – especial-
mente dos conselheiros e dos primeiros colaboradores do CREF1 e das 
parcerias firmadas, somadas a um criterioso processo de planejamento 
estratégico, planos de ação e gestão responsável – possibilitou o bem-
-sucedido programa de estruturação de recursos físicos, instrumentais e 
humanos do CREF1.

No início, não existia um modelo a ser seguido, o CREF1 foi a primeira 
regional a ser implantada após a regulamentação da profissão. Tudo era 
novidade, desde o procedimento para requi-
sição de registro até a entrega da cédula de 
identidade profissional.

Como já foi mencionado, não havia recursos 
financeiros para contratar fiscais, então, os 
conselheiros passaram a fazer, de maneira 
voluntária, a função de orientação e fiscaliza-
ção com o objetivo de conscientizar a catego-
ria da necessidade do registro profissional.

Planejamento estratégico
e rotas de ação
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O Discóbolo de Miron foi escolhido 
como símbolo da Educação Física 
por representar a força e o dina-
mismo característicos dessa profis-
são. Aprovada em reunião plenária 
do Conselho Federal de Educação 
Física, tal escolha está documenta-
da na resolução nº 049/02.

Conceito: É a representação ide-
al de um atleta. Capta a natureza 
do movimento como se tratasse 
de uma fotografia instantânea. A 
detalhada descrição da muscula-
tura revela grande conhecimento 
da anatomia masculina. O rosto é 
inexpressivo e ideal, sem revelar o 
esforço do lançamento.

O símbolo da
Educação Física
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Homenagem feita como manifestação de reconhecimento àqueles que tenham 
contribuído, de forma significativa, para a Educação Física, conforme o entendi-
mento do plenário do CREF1.

CREF 1 homenageia com 
o Discóbolo de Miron

Na qualidade de homenagem, a entrega do discóbolo representa a  expressão 
ou o ato público de respeito e admiração por alguém ou a saudação por uma 
contribuição específica ou pelo conjunto da obra de uma vida, expressa na 
homenagem. E reforça o relacionamento institucional com pessoas físicas ou 
jurídicas e a adesão das referidas personalidades e instituições 
representadas à causa da Educação Física.

Tipificação das homenagens

O CREF1 homenageia com o 
discóbolo de ouro personalidades 
que se destacaram sobremaneira 
no âmbito da Educação Física;

O discóbolo de prata é destinado aos parlamentares que
contribuíram significantemente para o avanço 
e a valorização da profissão; e

O discóbolo de bronze é para os profissionais de 
Educação Física que se sobressaíram nas ações em busca 
de uma profissão valorizada.
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O CREF1 homenageia aqueles com destacada contribuição à profis-
são de Educação Física com o discóbolo de ouro, que é a mais alta 
condecoração institucional. Nos seus 22 anos de vida, o CREF1 ho-
menageou, com a sua maior honraria, seis personalidades:

O presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, responsável pela 
regulamentação da profissão.

O professor MANOEL JOSÉ GOMES TUBINO por suas insubstituíveis 
contribuições na construção da história que revolucionou a trajetó-
ria da Educação Física deste país.

O presidente do Conselho Federal de Educação Física, professor 
JORGE STEINHILBER, por todo o seu empenho imprescindível  na 
luta da regulamentação da profissão.

O professor CÉLIO CORDEIRO, criador da Escola Nacional de Treina-
dores de Voleibol, um dos precursores da modernização da modali-
dade no Brasil e responsável pelo desenvolvimento do conselho no 
meio acadêmico.

O presidente ANDRÉ FERNANDES pelo reconhecimento das atua-
ções quando na presidência do CREF1, gestão descentralizada e mo-
vimento de mobilização da categoria em favor da Educação Física.

O presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, que tem em 
seu currículo a graduação em Educação Física e a inclusão das aca-
demias como unidades de saúde no Brasil.

Homenageados com a 
maior honraria do CREF1
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MANOEL JOSÉ GOMES TUBINO JORGE STEINHILBER

CÉLIO CORDEIRO ANDRÉ FERNANDES
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

JAIR MESSIAS BOLSONARO
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Os pioneiros, conselheiros 
que implantaram o CREF1

15 de outubro de 1999

Hotel Entremares – Barra da Tijuca

RIO DE JANEIRO

1ª fila: André Galvão, Ana Beatriz Gélio, Vera Lucia Gomes, Eliane Garcia, Ubiratan Fonseca, Andréa 
João, Marcelo Costa, Eduardo Cossenza e Rogerio Melo. 
2ª fila: Ernani Contursi, Ângelo Vargas, Fernando Vieira, Walfrido Amaral, Paulo Carnaval, 
André Fernandes, Lauro Ivo, Paulo Malta, Estélio Dantas, Alex dos Santos e Oswino Pires. 
3ª fila: Vitor Longo, Ney Pereira e Écio Nogueira
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2010
2.793 novos registros são con-

cedidos a profissionais, totalizando 

32.257 registrados no CREF1.

Registros

O CREF1 adquire três novas sedes;

Novos cursos realizados em parce-
ria com o CEFAN;

Participação de estudantes e profis-
sionais em ato na Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro, em defesa do Rio, 
pedindo para que votassem contra 
à lei do monitor de esporte.

Ações administrativasAções administrativas
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Após a primeira década, o segundo ciclo de gestão do CREF1 iniciou-se 
com a posse do presidente Écio Nogueira, que assumiu o conselho para 
o triênio de 2010 a 2012 com a missão de expandir o CREF1. A meta para 
o mandato foi adquirir novas sedes, oferecendo todos os serviços e jor-
nadas que são realizadas na sede da Tijuca, nas novas sedes, facilitando 
o deslocamento do profissional de cada região.

O presidente Écio Nogueira, em seu discurso de posse, destacou o im-
portante trabalho realizado pelos presidentes anteriores, Eduardo Cos-
senza e Ernani Contursi, na implantação administrativa do CREF1 e no 
esforço para o aprimoramento do relacionamento e da parceria institu-
cional, sinalizando para a necessidade de capilarizaçção do atendimento 
do CREF1 aos profissionais, pela implantação de novas sedes.

Posse do Presidente Écio Nogueira
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Assinatura de posse dos novos conselheiros 

para o mandato de 2010 até 2015

Sobre os conselheiros

Os conselheiros do CREF1 são profissionais de Educação Física 
com atuação de destaque em diferentes campos de intervenção, 
que, voluntariamente, integram o plenário do conselho com a 
função de estabelecer diretrizes para a consecução dos objetivos 
e metas para o seu funcionamento, além de apreciar e aprovar 
propostas e normas para regulamentar o mercado profissional.
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Tomaram posse os conselheiros: José Paulo Neves, Eugenio Corrêa, Tufic Derzi, Carlos Boynard, Renata Rodrigues, Marcelo 
Massaud, Celby Rodrigues, Randolph Byron, José Humberto Chaves, Luiz Antônio, Paulo Gonfinetti e Lilian Carvalho.

Homenagem Post Mortem

O profissional de Educação Física Ricardo Lucena Ferreira foi eleito para o cargo 
de conselheiro, porém faleceu antes que pudesse assumir a função. Ricardo Lu-
cena tinha reconhecimento nacional como treinador de futsal, com vários títu-
los nacionais e estaduais. O CREF1 homenageou esse profissional referência por 
meio de seus filhos, que receberam o discóbolo de bronze.



30

O presidente recebeu, junto com o vice-presidente André Fernandes, o presidente do  
CREF6, profissional Claudio Augusto Boschi, e os conselheiros federais Marcelo Ferreira 
Miranda e Almir Adolfo Gruhn, que vieram ao Rio de Janeiro conhecer a estrutura e o fun-
cionamento do CREF1.

O padrão de eficiência e qualidade na gestão do CREF1 foi sempre uma referência para ou-
tros CREFS do país, bem como a hospitalidade e o relacionamento cordial com seus pares.

CREF1 recebe presidente do CREF6 
e conselheiros federais

Evento em Angra dos Reis que 
definiu a política esportiva im-
plementada naquela cidade

O presidente participou da 
mesa de abertura com o vi-
ce-prefeito Essiomar Gomes, 
representando o prefeito Tuca Jordão; o ex-jogador de vôlei Tande, campeão olímpico 
e mundial, que ministrou uma palestra na conferência; o secretário de Esporte e Lazer, 
Daniel Santiago; o representante do Ministério dos Esportes, Ismael Cardoso; o presiden-
te da Comissão de Esporte da Câmara, Jorge Eduardo; o conselheiro do CREF1 José Paulo 
Neves; e o profissional de Educação Física Carlos Henrique Moreira.

Conferência 
Municipal de 
Esportes
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O CREF1 edita um jornal para a Educação Física 
dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, 
com objetivo de se comunicar regularmente com 
a categoria, fazendo um resumo das ações e con-
quistas durante o período.

O jornal teve como manchete de capa “É vencer 
ou vencer”, em que o conselho convoca os pro-
fissionais de Educação Física do Espírito Santo a 
se unirem e mostrarem sua força na luta contra 
o PL 51 86, que já estava no Senado.

O destaque desse jornal do CREF1 foi “Monitor 
de esporte uma agressão a nossa profissão”, em 
que mais de 700 profissionais e estudantes de 
Educação Física compareceram à audiência pú-
blica na Associação Brasileira de Imprensa (ABI),   
para protestar contra o artigo 90-E da Lei Pelé, 
que criava o Monitor de Esporte.

É vencer ou vencer!



32



33

Em observância ao que determina o Estatuto 
do CREF1, o Presidente Écio Nogueira aprovou, 
com o apoio do plenário, a criação das câmaras 
técnicas, como órgãos de assessoramento da 
presidência.

Com o objetivo de melhor debater os temas 
próprios de cada segmento da Educação Física e 
apontar caminhos para orientar e normatizar os 
diferentes campos de intervenção, diversos pro-
fissionais de destaque reuniram-se para compor 
as câmaras técnicas nas seguintes áreas:

Educação Física escolar;
Fitness;
Esportes;
Artes marciais;
Educação Física Adaptada para pessoas com 
deficiência;
Atividades aquáticas;
Instituições de Ensino Superior; entre outras.

Câmaras técnicas: uma estratégia para 
ampliar a participação dos profissionais 
nas decisões do CREF1

Presidente comandando uma reunião com as câmaras técnicas 
do CREF1

Câmara Técnica de Atividades Aquáticas

A Câmara Técnica de Educação 
Física Adaptada lançou sua 
cartilha no site do CREF1

O objetivo foi reunir conceitos básicos sobre o tema para 
que os profissionais pudessem consultar e se orientar.
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Reunião das Câmaras Técnicas

Encontros de gestores de Educação Física das 
IES - Instituições de Ensino Superior
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Em sua terceira edição, a Conferência 
Nacional do Esporte, ocorrida no perío-
do de 3 a 6 de julho de 2010, culminou 
na aprovação da Carta de Brasília, com 
as propostas e metas para o segmento 
nos próximos dez anos. Entre outros te-
mas, os textos debatidos nas etapas mu-
nicipais, estaduais por todo Brasil, além 
da etapa federal ocorrida na referida 
data, sinalizavam a inserção da figura 
do monitor do esporte como agente de 
intervenção das atividades próprias do 
profissional de Educação Física, propos-
ta que se configurava em sério desres-
peito à Lei Federal 9.696/98, que regu-
lamentou a Educação Física, bem como 
aos profissionais de Educação Física de 
todo país e, principalmente, à popula-
ção alvo das ações e projetos previstos 
nas propostas apresentadas.

Conferência Nacional do Esporte: 
um desafio aos profissionais de 
Educação Física de todo o Brasil
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A criação do monitor de esporte possibilitou um debate no estado 
do Rio de Janeiro. Como sempre, o CREF1 lutou para que tal fato 
não se concretizasse, promovendo um encontro, na ABI – Associa-
ção Brasileira de Imprensa, com senadores, deputados federais, 
deputados estaduais, profissionais de Educação Física, estudantes 
e imprensa com o objetivo de não permitir que a profissão fosse 
invadida por pessoas sem formação em nível superior em Educa-
ção Física. O evento com boa participação discutiu e rechaçou a 
ideia do monitor de esporte em nossa sociedade.
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Conselheiros, profissionais da Educação 
Física e parlamentares reunidos

Encontro de fim de ano
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Conforme anunciado em seu dis-
curso de posse, o presidente Écio 
Nogueira conduziu os esforços 
da sua gestão para a aquisição 
de novas sedes, com o objetivo 
de chegar mais próximo aos pro-
fissionais e ampliar a qualidade 
do atendimento prestado.

Foi em seu mandato que as se-
des de Campo Grande, Niterói e 
Nova Iguaçu foram adquiridas.

Além do atendimento adminis-
trativo prestado ao profissional, 
as novas sedes tornaram possí-
vel ampliar a oferta de encontros 
técnico-científicos e jornadas de 
atualização profissional.

Aquisição de novas sedes: 
compromisso com o planejamento

Nova Iguaçu

Niterói

Campo Grande
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Em setembro, foi realizado, no Espírito 
Santo, o primeiro encontro de profissionais 
de Educação Física. O encontro contou com 
um bom número de profissionais, que, ao 
final, solicitaram que o evento fosse repeti-
do numa próxima oportunidade para que 
outros profissionais pudessem participar.

Os eventos no Espírito Santo sempre fo-
ram realizados com sucesso, e a presen-
ça dos profissionais de Educação Física é 
uma constância.

Encontro de profissionais de 
Educação Física no Espírito Santo

Jornada na sede da Tijuca

As jornadas na Sede da Tijuca passaram a ser realizadas com maior frequência e a boa participação dos pro-
fissionais de Educação Física demonstra o interesse da categoria na troca de experiências.
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201 1
3.277 novos registros são con-

cedidos a profissionais, totalizando 

35.747 registrados no CREF1.

Registros

O CREF1 aluga um espaço amplo 
para ser o posto avançado em  
Campos dos Goytacazes;

São inaugurados postos avançados 
em Cabo Frio e São Gonçalo.

Ações administrativasAções administrativas
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Em 2011, a continuidade da gestão do presidente Écio 
Nogueira refletiu o cenário de crescimento do CREF1, com 
destaque para a inauguração das novas sedes e, princi-
palmente, para a celebração pelo dia 1º de setembro.

Inauguração de novas sedes e 
celebração do 1º de setembro
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O conselheiro Célio Cordeiro discursou na inauguração 
do posto avançado de Campos dos Goytacazes sobre a 
necessidade do profissional de Educação Física da região 
se engajar nas ações do CREF1 e juntos promoverem o 
crescimento da profissão.

Posto avançado em Campos 
dos Goytacazes
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Mais de 6 mil profissionais de Educação Física se reuniram 
para celebrar o dia 1º de setembro na Fundição Progresso. 
Na ocasião, foram feitos pronunciamentos e informes sobre 
a mobilização da categoria para garantir a obrigatoriedade 
da Educação Física no Ensino Fundamental.

Profissionais de Educação Física 
comemoram o 1º de setembro 
na Fundição Progresso
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O CREF1 homenageia profissionais de 
Educação Física de valorosa contribui-
ção para o desenvolvimento da profissão
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O DISCÓBOLO DE OURO

O conselheiro do CREF1 e pro-
fissional Célio Cordeiro recebe 
o discóbolo de ouro pelos servi-
ços prestados à Educação Físi-
ca, comprovados pelos anos de 
dedicação ao desenvolvimento 
do esporte no Brasil, especial-
mente do voleibol; pela vida 
dedicada à formação profissio-
nal em cursos de graduação e 
pós-graduação; e pela impor-
tante contribuição ao Sistema 
Confef/Crefs, atuando como 
conselheiro federal e como 
conselheiro do CREF1.
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O profissional de Educação Físi-
ca, Souza Tercitano, na ocasião 
com 92 anos e em plena ativida-
de profissional, foi homenagea-
do pelo CREF1 com o discóbolo 
de bronze pelo exemplo inspira-
dor de longevidade, amor à pro-
fissão e adesão aos valores da 
Educação Física. Um exemplo de 
conduta para as novas gerações.

CONSELHEIROS PRESENTES AO EVENTO

Conselheiros presentes: Celby Rodrigues, Luiz Antônio, Renata Rodrigues, Solange Ferrei-
ra, Lilian Carvalho, Marcelo Costa, Écio Nogueira, Marcelo Massaud, Eduardo Cossenza, Célio 
Cordeiro, José Humberto, Randolph Byron, Rogério Melo, André Fernandes e Ernani Contursi.
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General Augusto Heleno e Bernard Rajzman prestigiam o evento de 1º de setembro, 
representando o caráter de relacionamento institucional que marcou a celebração.
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1º de setembro - Espírito Santo

O deputado Givaldo Vieira recebe o discóbolo de prata por ser o primeiro 
político a aderir à frente parlamentar da Educação Física, no Espírito San-
to. Passou a ser conhecido no estado como “o amigo da Educação Física”.
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Homenagem Post Mortem

A homenagem póstuma ao 
Profissional Luiz Henrique 
Oliveira da Cruz foi car-
regada de emoção, reco-
nhecimento e sentimento 
de gratidão pelos serviços 
prestados à Educação Físi-
ca como Coordenador da 
Comissão Parlamentar da 
Educação Física Espírito 
Santo, do CREF1, Presiden-
te Federação Capixaba de 
Força, Presidente da Fede-
ração Capixaba de Body 
Building e Árbitro Oficial 
CBCM-IFBB.

Foi destaque no jornal do CREF1 – ES a comemoração 
do Dia do Profissional de Educação Física.

A gestora do Espírito Santo profissional de Educação 
Física Suellen Torres, junto com membros do CREFI-
NHO – Espírito Santo fala em um evento promovido 
pelo CREF1 no estado sobre a importância do profis-
sional estar sempre atualizado. 

EVENTO DO CREF1
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CREF1 MULHER

Na vanguarda do movimento de valori-
zação do papel da mulher na sociedade, 
em seus diversos setores, o CREF1 lan-
çou o Projeto CREF1 MULHER, com o ob-
jetivo de destacar a atuação de mulheres 
Profissionais de Educação Física, além 
de promover iniciativas para valorizar a 
participação feminina em cargos de lide-
rança nas empresas, ou como empreen-
dedoras trazendo à tona a questão de 
gênero e da igualdade de oportunidades 
e direitos, especialmente, na Educação 
Física.

Assembleia Geral Ampliada
A Assembleia Geral Ampliada do 
CREF1 consiste na reunião de Con-
selheiros do CREF1 e outros Profis-
sionais de Educação Física, represen-
tantes dos diferentes segmentos e 
campos de intervenção profissional, 
tais como associações profissionais, 
instituições de ensino superior, Sis-
tema S, academias, entidades espor-
tivas, entre outros para a prestação 
de contas e para a apresentação do 
plano de ação para o período.

Com o objetivo de democratizar as 
informações sobre os resultados da 
gestão do CREF1 e ampliar a partici-
pação dos entes no plano de ação, 
em novembro de 2011 foi convoca-
da a 1ª Assembleia geral do CREF1. 
O evento contou com a presença das 
lideranças da Educação dos Estados 
do Rio de Janeiro e do Espírito San-
to. Na ocasião, o presidente Écio No-
gueira prestou contas de sua gestão 
e apresentou o plano de ação para o 
próximo ano.
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2012

Em parceria com a vigilância sanitá-
ria no Espírito Santo, o CREF1 –ES 
impetra mandado de segurança 
contra concurso que não exige re-
gistro no conselho para  a prefeitura 
de Sooretama.

Inaugura posto avançado em Nova 
Friburgo.

2.787 novos registros são con-

cedidos a profissionais, totalizando 

38.534 registrados no CREF1.

Registros

Ações administrativasAções administrativas
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Durante o ano de 2012, foram 
implementadas várias câmaras técnicas

Câmara técnica de ginástica da região de Campo Grande 

As reuniões periódicas das câmaras técnicas possibilitaram o mapeamento dos diferentes 
cenários e demandas existentes nos diferentes campos de intervenção do Profissional de 
Educação Física, assim como, das propostas emanadas desse órgão de assessoramento.

Câmara de Educação Física Especial da Tijuca 

Câmara Técnica de Educação Física Especial - Campo Grande

Encontro com gestores e 
responsáveis técnicos

Gestores e Responsáveis Técnicos das Academias de Itaguaí em reu-
nião sobre o desenvolvimento da Educação Física na região.

O jornal de CREF1 usa como manchete de capa:

“Vamos dizer não a resolução do CNE/MEC”.

No dia 1º de setembro de 2012, foi realizado um ato 
de repúdio à resolução do Conselho Nacional de Educa-
ção/ MEC que discriminou os profissionais de Educação 
Física, ignorando a Lei Federal 9.696/98 e autorizando 
que regentes de turmas de 1º ao 5º ano de ensino fun-
damental, ministrem aulas de Educação Física.
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Técnico da seleção brasileira de vôlei renovou 
sua cédula do CREF1

O ex técnico da seleção brasileira mas-
culina de voleibol, Bernardinho, esteve 
na Sede Tijuca do CREF1 para renovar 
sua cédula profissional. Dono de um cur-
rículo profissional de sucesso com mais 
de 30 títulos importantes, o técnico é re-
ferência mundial no vôlei. Sua trajetória, 
iniciada desde a época em que era joga-
dor, é motivo de orgulho e exemplo para 
o esporte brasileiro.

Ao deixar a presidência, Écio Nogueira 
fez um balanço da sua gestão no jor-
nal do CREF1.

“Há pessoas que acreditam ter um desti-
no, outras fazem seu futuro. A diferença 
entre elas resume-se a uma única pala-
vra: DETERMINAÇÃO”.

Écio Madeira Nogueira



56

Encontro homenageia profissionais de Educação Física e 
marca a despedida do presidente Écio Nogueira, assumindo 
o cargo de presidente o profissional André Fernandes.

1º de setembro
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CONSELHEIROS PRESENTES NO EVENTO: Eduardo Cossenza, Alexandre Trindade, Marcelo 
Costa, Alfredo Melhen, Valcir Rocha, André Fernandes, Nina Cruz, Ana Barreto, Marina Gue-
des, Rogerio Melo e Ernani Contursi.

O CREF1 homenageou com o discóbolo de bronze a ex-conselheira Solange Ferreira e o pro-
fissional de Educação Física Pedro William, que recebeu das mãos do também profissional 
de Educação Física Flavio Ruggiero a manifestação honrosa.
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Espírito Santo, nova sede e
encontro de profissionais

O jornal do CREF1 - ES mostra na manchete de capa a nova sede no estado, com 
um espaço amplo que vai recepcionar o profissional de Educação Física com mui-
to mais conforto.

O 3º encontro de profissionais de Educação Física do Espírito Santo, em comemo-
ração ao dia do profissional, foi divulgado nas páginas do jornal do CREF1 – ES.
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Profissionais de Educação Física do Espírito Santo ouviram os planos de atuação 
do Conselho para os próximos doze anos e analisaram as contas e orçamentos 
propostos.

Assembleia Geral do CREF1
em Guarapari, Espírito Santo

Profissionais de Educação 
Física participaram da as-
sembleia geral ampliada. 
Ouviram os planos de 
atuação do Conselho para 
os próximos 12 anos, ana-
lisaram as contas e orça-
mentos propostos e ain-
da dividiram experiências 
e sugestões para o futuro 
da profissão.

Assembleia Geral Ampliada
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Campanhas
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2013

Inauguração dos serviços online;

Nova identidade visual.

2.541 novos registros são con-

cedidos a profissionais, totalizando 

41.075 registrados no CREF1.

Registros

Ações administrativasAções administrativas
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O CREF1 iniciou o ano de 2013 sob a gestão do presidente André 
Fernandes, que assumiu com o compromisso de continuidade das 
ações iniciadas no período anterior, especialmente a estratégia 
de descentralização administrativa, visando a dar maior alcance e 
melhor atendimento aos profissionais de Educação Física. 

Presidência marcada pela 
descentralização

CONSELHEIROS ELEITOS PARA MANDATO DE 2013 A 2018 

Célio Cordeiro, Celby Rodrigues, José Paulo, Rogerio Melo, André Fernandes, 
Marcelo Costa, Marcelo Massaud, Maria Paula Tavares, Valcir Rocha, Marina 
Guedes, Alexandre Trindade, Ana Barreto e Lilian Carvalho.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NAS FORÇAS ARMADAS

Presidente do CREF1, André Fernandes é 
convidado para participar da cerimônia de 
passagem do comando da Escola de Edu-
cação Física do Exército. O convite foi feito 
pelo tenente-coronel Luís Cláudio Roma-
guera.

Durante o encontro, foram discutidos as-
suntos relacionados à profissão, e o tenen-
te-coronel aproveitou a oportunidade para 
renovar sua cédula profissional.

Câmaras técnicas do 
CREF1 CAMPO GRANDE
No início de 2013, o presidente do 
CREF1 empossou os presidentes  das 
câmaras técnicas do CREF1 em Campo 
Grande. Da esquerda para a direita: 
profissionais Renato Sobra (Câmara 
Treinamento Funcional), Leandro Car-
valho (Câmara Esportes de Aventura), 
Kelli Vidal (Câmara Gestão), Melaine 
Nascimento (Câmara Educação Física 
Adaptada), Pablo Oliveira (Câmara Fit-
ness) e Rafael Lobo (Câmara Pilates).

No ano de 2013, foi destaque no jornal 
do CREF1 “Gente que faz”.

O periódico apresenta exemplos de 
profissionais de Educação Física que 
fazem a diferença na profissão.
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Campanhas

O presidente do CREF1 visitou 
a instituição de ensino FIJ (Fa-
culdades Integradas de Jacare-
paguá), onde palestrou sobre 
a importância da regulamenta-
ção da profissão.

A gestão do presidente André 
Fernandes foi também mar-
cada pelo alto nível de interlo-
cução com os profissionais de 
Educação Física das diferentes 
localidades dos estados do Rio 
de Janeiro e do Espírito Santo, 
utilizando as sedes, os postos 
avançados e o apoio das câma-
ras técnicas na sinalização das 
demandas e encaminhamento 
de soluções.

Reuniões nas IES e nos estados RJ e ES
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Honrando a tradição de celebrar o Dia do Profissional de Educação Física, o presidente André 
Fernandes faz seu pronunciamento na presença de autoridades e lideranças representantes 
dos diversos campos de intervenção profissional. As celebrações pelo Dia do Profissional de 
Educação Física tornaram-se uma tradição abraçada com orgulho pelos profissionais de todo 
o país. Essa tradição, inaugurada pelo CREF1 em 1999, repercutiu desde então, passando de 
cerimônias isoladas para celebrações em quase todos as regiões administrativas do CREF1.

1º de setembro

Tenente-coronel Romaguera, comandante 
da Escola de Educação Física do Exército

Delegação de Petrópolis 

Delegação de Campo Grande 
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A Assembleia Geral Ampliada 
também se tornou uma ação 
tradicional na cultura organi-
zacional do CREF1 e de seus 
membros. Todo penúltimo fi-
nal de semana de novembro o 
CREF1 reuniu seus membros 
numa assembleia geral para 
prestar contas do ano em vi-
gor e apresentar o plano de 
ação com orçamento do ano 
vindouro. A assembleia con-
tou com profissionais de to-
dos os segmentos da Educa-
ção Física.

Assembleia Geral Ampliada

Plenária do CREF1
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Palestra do presidente do CREF1 André Fernandes e entrega da 
cédula de identidade profissional a formandos da Universidade 
Iguaçu - UNIG de Itaperuna

Ação no Espírito Santo

Conselheira Cristiane Belo entrega a cédula de identidade pro-
fissional a formandos da Universidade Gama Filho e Universi-
dade Estácio de Sá - campus de Nova Friburgo
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Jornada na Universidade Estácio de Sá - campus R9 com o 
tema “recreação na escola” (profissional Raul Ferreira Neto)
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2014

Foi criada a 1ª turma da capacitação 
em Atendimento de Emergência e 
Suporte Básico de Vida.

2.326 novos registros são concedi-

dos a profissionais, totalizando 

43.401 registrados no CREF1.

Registros

Ações administrativasAções administrativas
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Crefinho foi um movimento criado 
para sensibilizar e integrar os estu-
dantes de graduação em Educação 
Física, nas ações do CREF1 em prol 
da valorização da profissão e da de-
fesa da sociedade, visando a des-
pertar o interesse antecipado  para 
as questões pertinentes do seu fu-
turo campo de intervenção.

Na sua gestão, o presidente André 
Fernandes incentivou os estudan-
tes de Educação Física a participa-
rem do movimento Crefinho.

Crefinho é o movimento em que os 
acadêmicos de Educação Física par-
ticipam de importantes ações, pro-
movendo diversos eventos em suas 
faculdades, lutando por melhor or-
ganização do seu espaço no merca-
do de trabalho, e, por isso, eles têm 
destaque nesta história.

Crefinho

Espírito Santo

Universo - Niterói

Tijuca
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Escola de Educação Física do Exército
homenageia o CREF1
O conselho recebeu homenagem da 
Escola de Educação Física do Exército 
(EsEFEx) pelo trabalho desenvolvido 
em prol da Educação Física e da so-
ciedade. 

O presidente do CREF1, André Fernan-
des, recebeu a homenagem junta-
mente com o conselheiro comandante 
Célio Cordeiro das mãos do tenente-
-coronel Luis Claudio Romaguera Pon-
tes. Como parte da solenidade, os re-
presentantes do Conselho hastearam 
a bandeira nacional.

Campanhas
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Conselho convida categoria para participar mais das ações

Bolaço da Educação Física
Unidos em manifesto, profissionais e estudantes de 
Educação Física bateram bola e gritaram bem alto pe-
dindo que as aulas de Educação Física nas escolas fos-
sem ministradas exclusivamente por profissionais da 
categoria.
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O trabalho de aproximação desenvolvido 
pelo Crefinho, pelas câmaras técnicas e 
pela adoção dos projetos de comunicação 
por meio das redes sociais possibilitou a 
mobilização de estudantes e profissionais 
de Educação Física, que se manifestaram 
em defesa da Educação Física escolar.

O ato em defesa das aulas de Educação 
Física nas escolas ministradas exclusi-
vamente por profissionais da categoria 
contou com a presença do então senador 
Marcelo Crivella.
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CREF1 EM BRASÍLIA
O CREF1 enviou uma comissão de profissionais de Educação Física a Brasília, 
que estiveram na Câmara dos Deputados, em busca de reverter a situação 
dos monitores de esportes.
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Presidente do CREF1 recebe o Deputado 
Federal Otávio Leite na sede da Tijuca para 
juntos traçarem estratégias para desenvolvi-
mento da categoria.

A interlocução com representantes dos três 
poderes foi e continua sendo uma marca na 
gestão do CREF1, visando a informar sobre 
as demandas e desafios do mundo do traba-
lho, propor soluções e se apresentar como 
entidade de valorização da Educação Física e 
defesa da sociedade.

Conselheiros após uma Reunião Plenária reunidos na sede do CREF1 Tijuca

Profissionais de Educação Física do Espírito Santo – acompanhados da gestora local, profissional Suelen Torres – buscaram apoio na luta 
contra o MEC em reunião com a Senadora Ana Rita, buscam apoio na luta contra o MEC, que tenta desvalorizar a Educação Física escolar.
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O dia 1º de setembro foi comemorado no Centro de Convenções da 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e contou com a presença de parla-
mentares e profissionais de Educação Física.

Nesse acontecimento, alguns profissionais de Educação Física foram 
homenageados pelo MOVAPEF.

1º de setembro
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Mais uma vez, a celebração pelo Dia do Profissional de Educação Física uniu os profissionais 
das diferentes regiões administrativas do CREF1 para compartilhar a alegria das conquistas e 
a satisfação pelo trabalho de promover a educação para a saúde da população.

1º de setembro - Espírito Santo
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2015

Instituída lei que determina que 
apenas os profissionais de Educa-
ção Física podem dar aulas de Edu-
cação Física nas escolas;

CREF1 e secretaria de Esportes 
definem estratégias para regularizar 
atividade nas praias.

2.188 novos registros são concedi-

dos a profissionais, totalizando 

45.589 registrados no CREF1.

Registros

Ações administrativasAções administrativas
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Conselheiros eleitos para 2015/2021

Diogo Gonçalves, Roberto Cor-
reia, Sérgio Tavares, Samuel 
Cardoso, Milton de Almeida, 
Marcelo Massaud, José Paulo, Vi-
vian Nery, Patrícia Terra, Adriana 
Sampaio, Cristiane Belo e Cintia 
Amanda.

O presidente André Fernandes durante o seu mandato recebeu diversos profissionais de 
Educação Física, entre eles podemos destacar Zico e Bernardinho. 

O presidente do CREF1, André Fernandes, 
foi homenageado pela Academia Brasi-
leira de Medalhística Militar (ABRAMMIL) 
com a medalha em Tributo à Batalha 
Montese. A condecoração é um reconhe-
cimento concedido a pessoas e entidades 
pelos relevantes serviços prestados em 
prol da sociedade brasileira.



81

A Educação Física perde uma referência
O falecimento do conselheiro Célio 
Cordeiro marcou o ano de 2015 e 
foi motivo de grande tristeza e co-
moção no universo da Educação 
Física. O CREF1 solidarizou-se com 
seus familiares e amigos, elevando 
votos de pesar pela grande perda e 
de gratidão a todo trabalho e dedi-
cação prestados à Educação Física.

O profissional Célio Cordeiro dedi-
cou a sua vida à Educação Física e à 
promoção do esporte, em especial 
ao vôlei, e foi lembrado também 
pelo legado que deixou para todos 
os profissionais de Educação Física 
e do desporto brasileiro como pro-
fessor universitário e conselheiro do 
CREF1 e do CONFEF.

Vice-presidente do CREF1 recebe honraria 
na Câmara dos Deputados, em Brasília
A honraria “Manoel José Go-
mes Tubino na Atividade Físi-
ca” é uma iniciativa da Comis-
são do Esporte em conjunto 
com a Frente Parlamentar 
Mista da Atividade Física para 
o Desenvolvimento Humano 
e o Conselho Federal de Edu-
cação Física - CONFEF. Esti-
veram presentes o deputado 
federal Otavio Leite, a depu-
tada federal Cristiane Brasil, 
o senador da República Mar-
celo Crivella e o deputado fe-
deral Felipe Bornier.

A cerimônia foi realizada no 
Salão Nobre da Câmara dos 
Deputados em Brasília/DF.
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O Dia do Profissional de Educação Física foi comemorado com 
homenagens à categoria nas câmaras municipais, eventos, pales-
tras e cursos nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

1º de setembro
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Mais uma vez, o CREF1 organiza a sua assembleia geral, em que o presidente André Fernandes 
presta contas à categoria do ano em vigor, apresentando o plano de ação com o orçamento  
para o ano seguinte. A assembleia geral contou com a presença de todos os segmentos da 
Educação Física do Estado do Rio de Janeiro e do Estado do Espírito Santo.

Assembleia Geral Ampliada

Reunião com as academias verticais

Reunião com as associações de professores de Educação Física Reunião com as comissões de responsáveis técnicos 
das academias

Muito além da responsabilidade de prestar contas sobre os recursos recebidos e suas destinações, a Assembleia Geral Ampliada se tornou 
um espaço democrático de interlocução e de gestão participativa, que aproxima e integra os profissionais de Educação Física ao CREF1.

Reunião com a Câmara de Coordenadores de
Educação Física das instituições de ensino superior
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O CREF1 esteve presente no evento 
realizado pela SMEL (Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer), por meio 
da Subsecretaria de Projetos e Vilas 
Olímpicas e do Projeto Rio em For-
ma Olímpico. O encontro teve como 
objetivo apresentar os resultados 
dos projetos desenvolvidos nas co-
munidades assistidas e as previsões 
para o ano seguinte.

A presença do CREF1 representa ga-
rantia de atendimento aos benefici-
ários dos programas e projetos de 
esporte e lazer por profissionais de 
Educação Física.

O CREF1 em evento da SMEL 

A Educação Física e o CREF1 perde-
ram, neste ano, o conselheiro Alfredo 
Melhem, um profissional dedicado e 
competente, que deixou seu legado 
junto à Educação Física nacional.

A Educação Física perde um ícone da profissão
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Campanhas
As campanhas desenvolvidas pelo departamento de comunicação do CREF1 são resultados da 
análise de cenários externos e são balizadas pelas finalidades estatutárias do conselho.
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Com ampla adesão à campanha de valorização profissional e de proteção e respeito aos 
beneficiários dos serviços, os profissionais de Educação Física marcaram presença nas 

redes sociais reafirmando: redes sociais

#EUTENHOCREF, DIGA NÃO AO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃOO
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Fechados com a Educação Física 
nas escolas
A campanha teve como principal objetivo denunciar os artigos das Diretrizes Curriculares Na-
cionais que indicavam que a Educação Física escolar poderia ser dinamizada por outro profes-
sor que não fosse profissional de Educação Física. A defesa da sociedade e da valorização dos 
profissionais de Educação Física pautaram, mais uma vez, as ações do CREF1.

A campanha recebeu o apoio de estudantes e professores de escolas públicas e privadas, seus 
familiares, graduandos e profissionais de Educação Física, que deram um belo exemplo de ci-
dadania e amor pela EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR.
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PASSEATA DA EDUCAÇÃO FÍSICA TEM REPERCUSSÃO NA MÍDIA INTERNACIONAL

CREF1 NA MÍDIA

Vanessa Riche entrevista o presidente do 
CREF1 André Fernandes sobre o exercício da 
profissão nas redes sociais, canal SporTV
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2016

Criação da Frente Parlamentar;

Criada comissão mista no senado 
para discutir medida provisória que 
reestrutura o Ensino Médio. O rela-
tório inclui a Educação Física entre 
as disciplinas obrigatórias para o 
Ensino Médio.

3.214 novos registros são concedi-

dos a profissionais, totalizando 

42.375 registrados no CREF1.

Registros

Ações administrativasAções administrativas
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Corpo de Bombeiros e CREF1
 O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, representado 
pelo professor de Educação Física e coronel da corpo-
ração Daniel Freitas da Silva Junior, reconhece a impor-
tância dos cursos de Suporte Básico de Vida oferecidos 
pelo CREF1.

As ações do CREF1 são organizadas tendo como re-
ferência dois elementos balizadores: suas finalidades 
estatutárias e a análise dos cenários externos. A finali-
dade de zelar pela qualidade dos serviços prestados à 
população pelos profissionais de Educação Física e pela 
segurança dos beneficiários desses serviços, somada 
às demandas e exigências do mundo do trabalho, fo-
ram determinantes para a organização e a oferta dos 
cursos de capacitação em Suporte Básico de Vida.

Honraria Manoel 
José Gomes Tubino

 O presidente André Fernandes 
e os profissionais de Educação 
Física, Sérgio Tavares e Cláudio 
Lozana receberam, no Salão 
Nobre da Câmara dos Depu-
tados em Brasília, a honraria 
“Manoel José Gomes Tubino na 
Atividade Física”

O profissional de Educação Física 
é um educador da saúde

O engajamento do profissional de Educação Física em 
campanhas de saúde pública representa um inesti-
mável reforço ao elenco de profissionais da área da 
saúde, especialmente quando a abordagem preventi-
va é a estratégia mais importante.
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Em evento realizado na ALERJ, profissionais de Educação Física 
foram homenageados pelos relevantes serviços prestados à pro-
fissão.

1º de setembro
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Novas diretrizes curriculares para a 
graduação em Educação Física
Com a presença do membro do Conselho Nacional de Educação Paulo Barone e do deputado 
estadual Comte Bittencourt, foi realizado sobre a coordenação do CREF1, o debate a respeito 
das novas diretrizes curriculares para a graduação em Educação Física.

Educação Física na escola vence 
a primeira batalha em Brasília
Sem ufanismo, sem heróis, mas com união 
de todos, conseguimos, finalmente, apro-
var, no plenário da Câmara dos Deputa-
dos, a permanência obrigatória da disci-
plina Educação Física como componente 
curricular obrigatório da Educação Básica.

Estiveram presentes em Brasília, conse-
lheiros, o presidente do CREF1 e o presi-
dente do CREF7.
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Visita à universidade
Aconteceram celebrações pelo Dia do Pro-
fissional de Educação Física em que o vi-
ce-presidente Ernani Contursi visitou a 
Universidade Castelo Branco junto com o 
deputado federal Otavio Leite, sendo re-
cepcionado pelos coordenadores do curso 
de Educação Física Valcir Rocha e Francisco 
Maravalho.

Assembleias regionais da Educação Física
As assembleias regionais organizadas pelo CREF1 em 2016 foram encontros itinerantes com 
o objetivo de promover o debate sobre temas relevantes para o profissional, tais como: as-
pectos da intervenção nos campos da licenciatura e do bacharelado, a presença do estagiário 
nos espaços de intervenção, legislações pertinentes e programas de capacitação profissional.

Durante os meses de abril e maio, o CREF1 realizou nove assembleias no Estado do Rio de 
Janeiro, para deliberar uma orientação da própria categoria para as instituições que nos repre-
sentam junto à Assembleia Legislativa - ALERJ e à Câmara de Vereadores do município do Rio 
de Janeiro, assunto amplamente debatido por mais de 1.200 colegas (assembleias exclusivas 
para profissionais de Educação Física do Rio de Janeiro).
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CREF1 na Câmara 
de Deputados em 
Brasília

O presidente André Fernan-
des e os profissionais Cláudio 
Lozana e Sérgio Tavares argu-
mentaram com o deputado 
Rodrigo Maia sobre a impor-
tância da Educação Física na 
escola da educação infantil ao 
ensino médio.

CREF1 homenageia jornalista

Reconhecimento e homena-
gem a pessoas e instituições 
que colaboraram para a va-
lorização do profissional de 
Educação Física têm sido uma 
marca da gestão de relaciona-
mento institucional do CREF1.
 
O jornalista esportivo Pedro 
Bassan foi homenageado pelo 
CREF1 por estar sempre evi-
denciando e defendendo a 
importância do profissional de 
Educação Física para a forma-
ção de atletas de ponta.
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2017

O CREF1 apoia manifesto contrário a 
proposta de reduzir a Secretaria de 
Esportes e Lazer ao status de “sub-
secretaria”;

Pela primeira vez, o Cristo Redentor 
ganhou as cores da Educação Física, 
no dia 1º de setembro;

Foi sancionada pelo Governador 
Luiz Fernando Pezão a lei que cria o 
programa suporte básico de vida.

8.269 novos registros são concedi-

dos a profissionais, totalizando 

50.644 registrados no CREF1.

Registros

Ações administrativasAções administrativas
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A vida é melhor com 
exercícios e bem melhor 
com exercícios orientados

Em 2017, o CREF1 es-
teve presente nos 
principais veículos de 
comunicação (emisso-
ras de rádio e de TV) 
esclarecendo sobre a 
importância da adoção 
do estilo de vida fisica-
mente ativo e sobre a 
importância do profis-
sional de Educação Fí-
sica na orientação das 
atividades físicas, em 
suas diferentes modali-
dades e formas de ma-
nifestação.

Em meio a fiscalizações, o presidente do 
CREF1 dá dicas para quem procura academia
Nos últimos anos, a atividade física tem atraí-
do cada vez mais adeptos. Com uma demanda 
em larga expansão, cresce o número de espa-
ços que oferecem orientação e equipamentos 
para a prática de exercícios. O problema, en-
tretanto, é que, entre esses estabelecimentos, 
alguns exercem a função de forma irregular.

De acordo com o presidente do Conselho Re-
gional de Educação Física, André Fernandes, 
“esse aumento no número de academias é óti-
mo porque mostra que as pessoas têm busca-
do cuidar da saúde. Por outro lado, com essa 
oferta cada vez maior, muita gente passa a ter 
interesse nesse tipo de mercado crescente, e aí 
aumenta a irregularidade”.  

CREF1 na mídia
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Saúde do trabalhador no Conexão Futura, do Canal Futura

O profissional Luiz Ernesto Guerreiro, diretor de 
Saúde Integrada do Sistema Firjan e palestrante 
da Jornada de Atualização Profissional do CREF1, 
concedeu entrevista ao Conexão Futura, do Canal 
Futura, para comentar sobre a saúde do trabalha-
dor.  Luiz Ernesto comentou sobre a importância 
da orientação de um profissional de Educação Físi-
ca habilitado para o alcance de uma vida mais sau-
dável e para a prevenção de doenças no trabalho.

Suporte Básico de Vida em discussão na TV Alerj

A importância do treina-
mento em Atendimento 
de Emergência e Suporte 
Básico de Vida (AESBV), 
promovido pelo CREF1 
em todo Rio de Janeiro, foi 
discutido pelo profissional 
de Educação Física Felipe 
Goulart e pelo deputado 
Comte Bittencourt no Are-
na Esportiva, na TV Alerj.

Bom dia, Rio / TV Globo Eu, atleta / SporTV

Globo Comunidade / TV Globo Rádio MEC
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Seguindo a finalidade estatutária de zelar pela qualidade dos serviços prestados à população, 
o CREF1 desenvolveu e aplicou a Jornada da Atualização do Profissional de Educação Física. 
Os encontros de atualização e aperfeiçoamento representaram um caminho consistente para 
a reciclagem e a aquisição de competências, facilitando o aprimoramento da perícia em lidar 
com as situações cotidianas com eficácia e segurança.

A Jornada CREF1 de Atualização Profissional é uma iniciativa de caráter educacional e de for-
mação continuada, orientada para o aprimoramento de competências dos profissionais de 
Educação Física registrados no Conselho de Educação Física da 1a região - CREF1.
 
O objetivo da JORNADA CREF1 DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL foi subsidiar a prática dos 
profissionais de Educação Física registrados no CREF1, pela oferta de uma série de encontros 
direcionados à informação, à troca de experiências e à reflexão sobre a prática profissional, 
seus desafios e valores.

Para tal, as ações foram direcionadas para a identificação dos temas de interesse e para a 
oferta de encontros de atualização profissional, mediados por profissionais de destaque nos 
diversos segmentos do mercado da Educação Física.

Os interesses relatados foram em seis diferentes áreas temáticas: Fitness – Exercícios e desem-
penho; Escolar/ Educacional; Esportes – Danças e artes marciais; Saúde – Bem-estar e qualida-
de de vida; Gestão na Educação Física, Atendimento de Emergência e Suporte Básico de Vida.

Jornadas de atualização profissional

Vila Velha-ES recebeu a jornada em Avaliações Fisiológicas 
do Condicionamento Físico Humano com o profissional 
Hélvio de Oliveira.
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O CrossFit Recreio recebeu a atualização em Levantamento 
de Peso Olímpico - LPO, com o profissional Dragos Doru.

Zona Sul e Centro: profissionais lotaram a ACM Centro para 
a jornada em Natação - técnica dos 4 nados com a profissio-
nal Julia Valle.

Zona Norte: A Academia Fórmula recebeu os profissionais para o 
Workout Day: Step, Jump e Ritmos com o profissional Luizinho.

Psicomotricidade para grupos especiais com
Rosana Fachada na academia Bodytech Icaraí.

Psicomotricidade com a profissional Marina Guedes na Academia 
VidaFit Brasil em Jacarepaguá.

A agenda de Atendimento de Emergência e Suporte Básico de Vida 
(AESBV) foi cumprida em Volta Redonda.

A atualização de Suporte Básico de Vida (SBV), promovida pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF1) com o apoio de um grupo 
de profissionais voluntários membros da comissão local, foi realizada na Sociedade Esportiva Friburguense, no dia 25 de novembro, por 
meio de parceria com o também profissional e diretor esportivo do clube, Rafael Alexandre. A capacitação reuniu mais de 50 profissio-
nais em uma tarde de troca de conhecimentos e experiências. Um destaque especial foi a capacitação em procedimentos de Suporte 
Básico de Vida, iniciativa que surgiu em resposta às exigências da Lei 7696/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de academias, 
escolas de esporte e similares apresentarem profissionais de Educação Física capacitados para o atendimento de emergência.
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Foi sancionada pelo governador Luiz Fernando Pe-
zão e publicada no Diário Oficial do dia 27 de setem-
bro a Lei Estadual 7696/2017, que cria o programa 
de Suporte Básico de Vida para os profissionais de 
Educação Física do estado do Rio de Janeiro. Com a 
aprovação, tornou-se obrigatória a capacitação em 
Atendimento de Emergência e Suporte Básico de Vida 
(AESBV) a cada 24 meses, treinamento que já é ofere-
cido gratuitamente pelo CREF1.

O decreto-lei municipal nº 38255 já exigia que os pro-
fissionais da capital fluminense possuíssem o treina-
mento, e, com a sanção da Lei, a exigência se esten-
deu ao estado. Pelo texto, aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (ALERJ), em 31 de agosto, todos os clubes, academias, associações, escolinhas esporti-
vas e demais organizações que ofereçam serviços de atividades físicas, esportivas e similares, 
precisam apresentar profissionais de Educação Física capacitados pelo CREF1 para o atendi-
mento de emergência durante todo seu período de funcionamento.

CREF1 CAPACITA MAIS DE 50 PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA PMERJ

Com o objetivo de capacitar e atualizar cada vez mais os profissionais de Educação Física, o 
Conselho Regional de Educação Física (CREF1), em parceria com Centro de Educação Física e 
Desportos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, promoveu a atualização em Suporte 
Básico de Vida (SBV) para integrantes da Polícia Militar Fluminense.

Sancionada a Lei 7696/2017

Jornada Espírito Santo
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CRISTO REDENTOR
iluminado de 

verde em 
homenagem à 

Educação Física

1º de setembro

O Rio de Janeiro homenageou a 
Educação Física e seus profissionais no dia 
1º de setembro com uma ação aos pés de 
um de seus mais famosos cartões-postais:  
o Cristo Redentor. À noite, o Cristo Reden-
tor ficou verde, a cor das profissões da área 
da saúde. 

A campanha carrega o simbolismo e a 
mensagem do abraço, acolhimento e fé na 
missão da Educação Física de promover a 
saúde e o bem-estar de todos.
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1° DE SETEMBRO EM NOVA FRIBURGO
O primeiro de setembro foi comemorado pelos profissionais de Educação Física de Nova 
Friburgo com várias atividades na praça Demerval Barbosa Moreira, onde se reuniram 
mais de 200 pessoas e várias instituições em uma série de atividades.

FRENTE PARLAMENTAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA É 
INSTAURADA EM PETRÓPOLIS

Treze vereadores vão compor a Frente Parlamen-
tar em Defesa da Educação Física. Criada por meio 
de um projeto do vereador Leandro Azevedo, a 
medida visa à valorização e à melhoria das condi-
ções do trabalho prestado pelos profissionais da 
área, no município, assim como o acompanhamen-
to do cumprimento de leis, a exemplo da Lei Fede-
ral 9.394/96, que prevê a aplicação da disciplina de 
Educação Física em toda educação básica.

HOMENAGEM

O presidente André Fernandes foi ho-
menageado pela Câmara Municipal de 
São José do Vale do Rio Preto, pelos 
relevantes serviços prestados à Educa-
ção Física na região. Em seu discurso 
de agradecimento, o presidente des-
tacou a importância do profissional 
de Educação Física na prevenção da 
saúde e recebeu  a comenda em nome 
dos colegas profissionais.
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2018

Posse das primeiras comissões; 

Foi sancionada em Nova Friburgo a 
lei que torna obrigatório a presença 
do profissional de Educação Física 
registrado no CREF1;

Lançamento do aplicativo de servi-
ços para a categoria.

3.155 novos registros são con-

cedidos a profissionais, totalizando 

53.799 registrados no CREF1.

Registros

Ações administrativasAções administrativas
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Jornada de atualização profissional: a 
continuidade do projeto de valorização do 
profissional e da qualidade dos serviços
O caráter itinerante da jornada contemplou as necessidades dos profissionais das diferentes 
regiões, com temáticas escolhidas e encaminhadas pelas comissões e pelas equipes de orien-
tação do exercício profissional.

A Zona Norte aproveitou o aniversário da profissão para comemorar com as jornadas em HIIT aquático na Bodytech Norte Shopping, LPO no 
CrossFit Ilha e Treinamento em suspensão (TRX) na Physical de Vila Isabel.
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A região Barra da Tijuca e Recreio comemorou o aniversário da profissão com jornadas em: Kettlebell Total na CrossFit Recreio e Peso Cor-
poral x HIIT na Bodytech Érico Veríssimo.

Aconteceu o primeiro Encontro de Profissionais de Educação Física de Jacarepaguá. 
Muitas ideias, muitas novidades e, claro, jornadas no Clube Campestre.
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A cidade de Niterói e região ficaram pequenas. Os profissionais lotaram o SESC de Niterói para comemorar com diversas jornadas. 

Jornadas no Centro e da Zona Sul: turmas lotadas! E está sendo assim com LPO na Intactus Crossfit (Centro), Musculação terapêutica para 
coluna na ACM Rio (Centro) e Treinamento funcional outdoor no Clube de Regatas Flamengo.
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Ainda no Espírito Santo, a categoria lotou a BodyTech de Vila Ve-
lha-ES para se atualizar em Gestão de Academia com o profissional 
Eduardo Netto.

Aula ministrada pelo profissional Daniel Leão com a temática “Treinamento de Força e Hipertrofia na Musculação”, realizada na 
Academia Alta Performance, no Estado do Rio de Janeiro.

A Jornada de Atualização Profissional do CREF1 foi até o Sesi de São 
Gonçalo com o tema “Jogos recreativos para iniciação esportiva”, aula 
ministrada pelo profissional Rogerio Melo.

No Espírito Santo, profissionais capixabas aproveitaram para conferir as novidades em Cross Training, am aula ministrada pelo 
profissional Nuno Sousa na Faculdade São Camilo - Cachoeiro de Itapemirim/ES.
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Presidente André Fernandes recebeu, na sede da Tijuca, 
parlamentares e profissionais de Educação Física

Presidente, diretores e conselheiros encontram-se com 
o deputado federal Otavio Leite para tratarem de ações 
em prol da categoria.

Em reunião na sede do CREF1 o presidente André Fernandes rece-
beu, junto com o vice-presidente Ernani Contursi e o conselheiro 
Rogerio Melo, o guardião da Educação Física no Estado do Rio de 
Janeiro, deputado Estadual Conte Bitencourt.

NOVOS CARROS

No ano de 2018, novos carros foram adquiridos para o desloca-
mento das equipes de fiscalização.

Inauguração da nova sede 
em Campo Grande
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REDE VIDA

TV ALERJ

TV CULTURA

TV CULTURA

TV GLOBO

TV GLOBO

CREF1 NA MÍDIA
As ações bem-sucedidas do departamento de comunicação possibilitaram a constante 
presença do CREF1 junto à mídia televisiva, comunicando e valorizando o profissional de 
Educação Física, estimulando o estilo de vida fisicamente ativo e a orientação qualificada 
para as práticas dos exercícios físicos e dos esportes.
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O Instituto Rumo Náutico/Projeto Grael – ideali-
zado pelos medalhistas olímpicos Torben Grael, 
Lars Grael e Marcelo Ferreira – celebrou duas dé-
cadas de fundação. Para tal, a organização pro-
moveu uma série de encontros com o objetivo 
de aproximar a sociedade e os profissionais de 
Educação Física dos esportes náuticos, como uma 
ferramenta de educação.

A abertura do evento contou com a presença do 
velejador brasileiro e medalhista olímpico Lars 
Grael, do oficial de programa do UNODC Brasil 
Nívio Nascimento, do vice-prefeito de Niterói e 
presidente do Instituto Rumo Náutico Axel Grael 
e do presidente do Conselho Regional de Educa-
ção Física – CREF1, profissional André Fernandes.

CREF1 NO INSTITUTO NÁUTICO/PROJETO GRAEL

Em 2018, as campanhas de valorização do 
profissional de Educação Física foram vol-
tadas para a orientação profissional e para 
alertar a sociedade sobre os riscos do exer-
cício ilegal na internet, e ainda, para estimu-
lar a atualização profissional.

AMIZADE – VALOR – ORIENTAÇÃO PROFISSIO-
NAL – QUALIDADE NO ATENDIMENTO.

CAMPANHAS
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Na cerimônia de 1º de setembro de 2018, o presidente André Fernandes foi agraciado 
com a medalha Tiradentes. No evento, profissionais de Educação Física também foram 
homenageados com certificados e medalhas da Frente Parlamentar da Educação Física.

1º de setembro

Profissional Arcélio Cruz Profissional Luciane Ferreira

Profissional Bruno Mitidieri Profissional Norma Chagas

Profissional Luis Fernando
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Profissionais de Educação Física do Espírito Santo comemoraram 
o 1º de setembro no convento da Penha, junto com a comunidade.

1º de setembro - Espírito Santo

Celebridades gravam vídeo em apoio à Educação Física

Artistas, influenciadores e personalidades apoiaram o Dia do Profissional de Educação Física, 
celebrado em 1º de setembro, em vídeo publicado em redes sociais. A proposta foi homenage-
ar o profissional que dedica o tempo e emprega todas as técnicas necessárias para assegurar 
as saúdes física e mental da população, além de ser o responsável por descobrir precocemente 
os talentos do esporte.
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O profissional André Fernandes despediu-se da presidên-
cia do CREF1 com o sentimento de dever cumprido, con-
cluindo o objetivo de levar o conselho para fora das sedes, 
buscando cada vez mais estar junto do profissional.

“Neste momento em que estou passando o cargo, agradeço 
a toda a equipe que esteve comigo neste período e desejo 
ao novo presidente e à sua diretoria êxito na função.”

André Fernandes

Cerimônia de posse

Alexandre Trindade

Homenagem aos conselheiros
O CREF1 homenageou com o discóbolo de bronze os conselheiros presentes no evento.

Diego Gonçalves Ernani Contursi Daniel Guimarães Maria Paula Tavares

Felipe Goulart George Telles Nina Cruz Valcir Rocha Marina Guedes

Adriana de Jesus Cintia Amanda Milton de Almeida Diogo Gonçalves Patrícia Terra

Cristiane Belo Samuel Cardoso
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Membros do Tribunal de Ética do CREF1 fo-
ram homenageados com o discóbolo de bron-
ze pela condução dos trabalhos do Conselho.

A comissão eleitoral também recebeu o Discó-
bolo de bronze pela brilhante direção no pro-
cesso eleitoral do CREF1.

Diretoria (2019-2021)

Felipe Goulart, José 
Carlos Siciliano, Rogério 
Melo, Cristiane Belo, 
André Fernandes, Ernani 
Contursi e Valcir Rocha.

Conselheiros eleitos (2019-2024)

Daniel Guimarães, Maria 
Paula Tavares, George 
Telles, Felipe Goulart, 

José Carlos Siciliano, 
Ernani Contursi, Liziane 

Reis, Diego Gonçalves, 
Rogério Melo, Alexandre 
Trindade, Nina Barbosa, 

Lívia Resende, Marina 
Guedes e Valcir Rocha.
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Conselheiros

Sérgio Tavares, Felipe Goulart, Diego Gonçalves, George Telles, Rogerio Melo, José Carlos Siciliano, André Fernandes, Alexan-
dre Trindade, Valcir Rocha, Ernani Contursi, Daniel Guimarães e Samuel Cardoso.
Adriana Sampaio, Lívia Resende, Cristiane Belo, Liziane Reis, Nina Barbosa, Marina Guedes, Vivian Nery e Maria Paula Tavares

Em novembro de 2018, o presidente André Fernandes fez a transmissão de 
cargo para o presidente Rogerio Melo que passou a comandar a entidade 
até 2021. No ato, recebeu do novo presidente o discóbolo de ouro.
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“Hoje estou tomando posse na presidência do 
CREF1. É com imensa satisfação e sentimento 
de responsabilidade que passo a ocupar esta 
função e espero poder corresponder à confian-
ça dos que me elegeram, assim como estar à 
altura dos presidentes que me antecederam”, 
declarou Rogerio Mello.

12 PRESIDENTES DE CREFs PRESTIGIAM 
A POSSE DO PRESIDENTE DO CREF1

CONSELHEIROS DO CREF1 HOMENAGEADOS
COM O DISCÓBOLO DE BRONZE

Daniel Guimarães, Alexandre Trindade , Milton de Almeida e Silva 
Filho, André Fernandes, Rogério Melo, Diego Marques, Ernani Con-
tursi, Diogo Gonçalves, Felipe Goulart, George Telles, Valcir Rocha, 
Samuel Cardoso. Adriana Sampaio, Cintia Amanda, Cristiane Belo, 
Patrícia Terra, Marina Guedes, Maria Paula Tavares, Nina Barbosa.

Presidentes dos CREFs e representantes receberam o 
discóbolo de bronze:

Eduardo Merino – CREF2, Nelson Leme da Silva Junior – 
CREF 4, Patrick Novaes Aguiar – CREF 7, Denys Marques – 
CREF15, Rogerio Melo – CREF1, Jovino Ferreira – CREF14, 
Jorge Henrique Monteiro – CREF 5, Claudio Augusto Bos-
chi – CREF 6,  Jean Carlo Azevedo da Silva – CREF 8, Antô-
nio Eduardo Branco – CREF 9, Domingos Sávio – CREF 11, 
Carlos Alberto Eilert – CREF 17

Vera Costa
Ana Barreto

Maria Regina Costa
Roberto Corrêa
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Comissão Tijuca e adjacências Comissão Jacarepaguá

Comissão Itaguaí Comissão Zona Sul

Comissão Zona Norte, Duque de Caxias e Magé Comissão Barra da Tijuca

POSSE DAS COMISSÕES REGIONAIS 

Momento histórico na Educação Física foi a posse das comissões regionais, que têm como fun-
ção levar a discussão sobre os rumos da Educação Física na sua área de atuação e junto com 
a diretoria e conselheiros decidir o que é melhor para a categoria.
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Comissão Niterói Comissão Centro

Comissão Campo Grande Comissão Barra Mansa

Comissão Barra do Piraí Comissão Nova Friburgo
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Comissão Lagos e Rio das Ostras Comissão Petrópolis

Comissão Volta Redonda Comissão Baixada Fluminense
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CONFEF LANÇA LIVRO EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA 
REGULAMENTAÇÃO

Em celebração aos vinte anos da regulamentação da profissão de 
Educação Física, o CONFEF lançou um livro contando a história da tra-
jetória dessa conquista. O presidente Rogerio Melo fez um depoimen-
to neste livro sobre as duas décadas da importante data:

    “Há vinte anos, esse sonho tornou-se realidade, e hoje somos uma 
profissão com todos os direitos e deveres de uma categoria profissional. 
Muitas vitórias foram obtidas durante essas duas décadas, a profissão 
foi reconhecida como área da saúde e a cada dia se consolida perante a 
sociedade como importante meio para a melhora da qualidade de vida. 
Parabéns a todos os profissionais de Educação Física por esta data”.

ENCONTRO COM PARLAMENTARES

Em seu primeiro ano de mandato, o presidente Rogerio Melo e os vice presidentes Ernani Con-
tursi e André Fernandes estiveram com parlamentares buscando melhores caminhos para a 
Educação Física nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Em reunião com o deputado estadual Luiz Paulo Cor-
rea da Rocha, na Sede Tijuca, o presidente do CREF1, 
profissional Rogerio Melo, abordou a reestruturação 
da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Físi-
ca da ALERJ e convidou o deputado para ser presi-
dente do grupo, que ainda contará com outros nove 
parlamentares. O objetivo será sempre a valoriza-
ção da categoria e da profissão.

Após a posse do presidente Rogerio Melo 
o deputado federal Otavio Leite esteve na 
sede do CREF1 Tijuca para reafirmar o seu 
compromisso com a Educação Física.

O presidente Rogerio Melo reuniu-se com o 
deputado federal Hugo Leal em seu gabi-
nete no Centro do Rio de Janeiro. Na pau-
ta, o presidente falou sobre as demandas 
da categoria para o Congresso Nacional, 
uma vez que o deputado integra a Comis-
são de Esportes da Câmara dos Deputa-
dos. Participaram também da reunião o 
vereador petropolitano Leandro Azevedo 
e o presidente do SINPEF/RJ, profissional 
Diego Marques.

O vereador e profissional de Educação Física Hingo Hammes, que integra 
a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Física na Câmara Municipal 
de Petrópolis, reuniu-se com o presidente Rogerio Melo para apresentar 
vários projetos. Entre eles, o projeto de lei que garante que empresas e 
indústrias instaladas na cidade possam obter incentivos fiscais para finan-
ciar projetos esportivos.

O vereador Eliseu Kessler esteve com o presidente do CREF1 para 
tratar de assunto sobre os profissionais de Educação Física que 
trabalham nas Vilas Olímpicas do Município do Rio de Janeiro.
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Em reunião no CREF1, o deputa-
do despediu-se da presidência da 
frente parlamentar. “Foi com muita 
satisfação que presidi a Frente Par-
lamentar em Defesa da Educação 
Física desde 2016, aprovando diver-
sas leis de incentivo à prática de ati-
vidades físicas, sempre tendo como 
norte a segurança da população, e 
à valorização dos profissionais de 
Educação Física do estado. Nesta 
tarde, tive um grande encontro com 
o novo presidente do CREF1, Ro-
gerio Melo, e o conselheiro André 
Fernandes, em que pude, mais uma 
vez, reafirmar o meu compromisso 
de continuar a lutar e a defender os 
interesses da categoria!”

REUNIÃO NO CREF1 COM O PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA 
DA EDUCAÇÃO FÍSICA DEPUTADO ESTADUAL COMTE BITTENCOURT

“Fico muito feliz de poder deixar o legado dessas leis para o Rio de Janeiro e me mantenho levantan-
do a bandeira da prática segura e de qualidade da Educação Física no nosso estado.”

A reunião entre a presidência do CREF1 com o 
vereador do município do Rio de Janeiro Felipe 
Michel reafirmou o compromisso do parlamen-
tar com a categoria, deixando seu mandato à dis-
posição dos profissionais de Educação Física.

Na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, o 
deputado Márcio Pacheco, líder do governo e 
presidente da CCJ, aderiu à Frente Parlamen-
tar da Educação Física. O encontro contou 
com a presença do presidente do SINPEF-RJ, 
professor Diego Marques, do conselheiro do 
CREF1 Diogo Gonçalves e do vice-presidente 
do CREF1, profissional Ernani Contursi.
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Em visita à Universidade Castelo 
Branco, o presidente do CREF1 
foi recebido pelo reitor Fernan-
do Braga e profissionais, e pales-
trou para os alunos sobre a im-
portância da regulamentação da 
profissão de Educação Física. 

O presidente Rogerio Melo reu-
niu-se com alunos da Universida-
de Castelo Branco para ministrar 
palestra aos futuros profissio-
nais sobre a importância da re-
gulamentação da profissão. A 
conselheira Cristiane Belo e o 
conselheiro e coordenador do 
curso de Educação Física na ins-
tituição, Valcir Costa, estiveram 
presentes.

VISITA À UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO

VISITA DE ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO CHILE À SEDE DO CREF1

Alunos do curso de Educação Física do Chile estiveram na sede da Tijuca para conhecer a 
estrutura e o funcionamento do CREF1, já que o Brasil é o único país que tem a profissão de 
Educação Física regulamentada.
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2019

Inauguração da galeria dos ex-
-presidentes;

Fortalecimento da atuação das 
Comissões

6.967 novos registros são con-

cedidos a profissionais, totalizando 

57.611 registrados no CREF1.

Registros

Ações administrativasAções administrativas
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O Hotel Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca, recebeu profis-
sionais de Educação Física para a posse das comissões do Rio de 
Janeiro, além de gestores e novos membros do conselho. Ao todo, 
foram 33 comissões de profissionais de Educação Física. Também 
foi empossada a Comissão de Educação Física Adaptada.

Cerimônia de posse das comissões 
homenageia profissionais que integram 
a luta pela Educação Física

“Gostaria de agradecer o com-
parecimento de todos e falar, 
em poucas palavras, sobre a 
importância das comissões 
para o crescimento da Educa-
ção Física no Estado do Rio de 
Janeiro e no Estado do Espírito 
Santo. Cada um de vocês, du-
rante a minha gestão como 
presidente do CREF1, terá a 
incumbência de fazer com que 
a nossa profissão possa ser va-
lorizada e cada vez mais reco-
nhecida como imprescindível 
para a manutenção da saúde 
de nossa sociedade.”

Rogerio Melo

O CREF1 homenageou com o dis-
cóbolo de prata o deputado Comte 
Bittencourt, que contribuiu para a 
valorização da Educação Física no 
estado do Rio de Janeiro.

 “Eu tive a oportunidade de ver uma 
Educação Física diferente. Uma Edu-
cação Física com viés científico, aca-
dêmico, com uma visão não mais 
stricto sensu, da prática esportiva. 
Mas uma visão lato sensu, que envol-
ve saúde, educação, lazer, esporte. É 
uma honra ser presidente da frente 
parlamentar pela Educação Física”.

Conselheiros homenageados 
com o discóbulo de bronze

José Carlos Siciliano – Lívia Rezende 
Liziane Reis

Comissão Ilha do Governador Câmara Educação Física Adaptada

Comissão Petrópolis Comissões de Mendes, Rio Claro, Itatiaia, Barra do 
Piraí, Volta Redonda e Barra Mansa

Comissão de Gestão
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Comissões de Nova Iguaçu, Queimados e MesquitaComissão de Angra dos Reis Comissão de Nova Iguaçu

Comissão Zona Sul e CentroComissão de São Conrado, Barra da Tijuca e Recreio Comissão de Araruama

Comissão Magé e Zona Norte IIComissão Duque de Caxias

Comissão Niterói
Comissões Serrana, Petrópolis, Nova Friburgo, 
Bom Jardim, Cordeiro e Macuco Comissão de Emancipação – Espírito Santo

Comissões Campos, São João da Barra, Macaé, 
Itaperuna e regiões e Pádua e regiõesComissões Taquara, Praça Seca e Freguesia Comissão São Gonçalo

Comissão de Santa Cruz, Realengo, Campo Grande 
e Itaguaí
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1ª REUNIÃO PLENÁRIA 2019

O vice-presidente Ernani Contursi fez a pri-
meira reunião do ano com os presidentes 
das comissões, para alinhamento de estra-
tégias para o ano que estava iniciando.

REUNIÃO DE DIRETORIA

Conforme determina o estatuto, a diretoria 
do CREF1 reúne-se no mínimo oito vezes 
ao ano e, por orientação do presidente, a 
partir de 2019 todas as reuniões acontece-
ram na sede de Campo Grande.

CÉDULA DIGITAL

O Conselho Regional de Educação Física (CREF1) saiu 
na frente e lançou a Cédula Digital, mais uma inovação 
do CREF1 para facilitar a atuação do profissional. Esse 
é o primeiro documento do tipo lançado por um órgão 
de classe no Brasil e está disponível no APPCREF1 nas 
lojas apple Store e Google Play.

O desenvolvimento dessa ferramenta possibilitou mais 
qualidade e agilidade no atendimento ao profissional e, 
ao mesmo tempo, o fácil acesso à base de dados orga-
nizada, possibilitando às equipes de orientação e fisca-
lização mais precisão em seu trabalho.
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CAMPANHAS

Em 2019 as campanhas reforçaram as mensagens sobre o 
bem-estar e a qualidade de vida incrementadas com a práti-
ca regular de exercícios físicos orientados:

AMIZADE – PERTENCIMENTO – VIDA MELHOR COM EXERCÍ-
CIOS – SAÚDE E BEM-ESTAR – AUTONOMIA – PREVENÇÃO – 
GRATIDÃO E SOLIDARIEDADE

O vice-presidente do CREF1 esteve junto 
com o vereador do município do Rio de 
Janeiro Felipe Michel, Lars Grael e o ex-jo-
gador de futebol Athirson no encontro que 
aconteceu na casa de Cultura Laura Alvim 
para debater a lei de incentivo ao esporte.

Encontro da Frente 
Parlamentar do mu-
nicípio de Petrópolis 

– Tratando da obriga-
toriedade do profissio-
nal de Educação Física 

na educação básica.
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HOMENAGENS

Medalha Pedro Ernesto

A Medalha de Mérito Pedro Ernesto é a mais
Importante comenda do Município do Rio de
Janeiro, entregue pela Câmara Municipal 
àqueles que mais se destacaram na 
comunidade carioca.

A concessão da Medalha Pedro Ernesto para o presidente Rogerio Melo partiu da indicação do 
vereador Felipe Michel. O plenário da Casa aprovou por unanimidade a proposta de reconhe-
cer os serviços prestados pelo homenageado à cidade do Rio de Janeiro.
A homenagem foi entregue pelo deputado federal Hugo Leal e pelo vereador Felipe Michel.

ITAGUAÍ

No dia 3 de setembro, o presidente do CREF1 recebeu do 
vereador e profissional de Educação Física Ivan Charles de 
Itaguaí, a moção de Congratulações e Elogios em comemo-
ração ao Dia do Profissional de Educação Física. Na oca-
sião, a Câmara Municipal de Itaguaí também reconheceu 
as contribuições de outros profissionais de Educação Físi-
ca para a comunidade e a sociedade como um todo.

10 ANOS da FIEP no Brasil

O conselheiro federal (CONFEF) Wagner Gomes, em 
nome da Federação Internacional de Educação Física 
(FIEP), entregou ao presidente o diploma e a medalha 
comemorativa dos 70 anos da FIEP no Brasil.

O profissional de Edu-
cação Física e vereador 
de Petrópolis Leandro 
Azevedo homenageou 
o presidente do CREF1 
com moção congratu-
latória pela atuação e 
pela luta pelo esporte 
em todo o estado do 
Rio de Janeiro. Cidadão Mangaratibense: Homenagem 

do profissional de Educação Física e 
vereador Renato Fiu Fiu.
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CCFEX

O Centro de Capacitação Física 
do Exército e Fortaleza de São 
João (CCFEX) prestou homena-
gem ao presidente do CREF1 
em justo reconhecimento pe-
los inestimáveis e relevantes 
serviços prestados ao CCFEX/
FSJ. A congratulação foi entre-
gue pelo general de brigada 
André Luiz Ribeiro Campos Al-
lão durante solenidade cívico-
-militar do Dia do Soldado. 

O presidente Jorge Henrique Mon-
teiro presenteou o presidente do 
CREF1 com o selo comemorativo 
dos vinte anos de criação do CREF5.

O presidente do CREF1 recebeu, das mãos 
do vereador Gilberto José da Silva, o título 
de Cidadão Duque Caxiense e a moção de 
relevantes serviços prestados ao realizar 
um excelente trabalho em prol das ativi-
dades esportivas. Na ocasião, os membros 
das comissões locais Cainnã Campeão Ro-
mero Salgado, William Cordeiro de Souza, 
Viviani Santos dos Reis, Bruno Camargo de 
Lima, Allan dos Santos Motta, Cecília Ro-
berta Pitta Barboza  e Keli Cristina Rolim Sil-
va Toledo dos Santos receberam moções 
por seus trabalhos em favor da sociedade.

UNICBE

O consultor da UNICBE e secretário mu-
nicipal de educação de Mangaratiba, Val-
demar Alves Ribeiro Neto, como forma 
de reconhecimento pelos serviços pres-
tados a Educação Física, homenageou o 
presidente do CREF1 com o discóbolo, 
símbolo da Educação Física.

Por ocasião das homenagens o presiden-
te Rogerio Melo fez questão de recebê-las 
em nome do CREF1 e de todos os profis-
sionais de Educação Física representados 
por ele, bem como de destacar o valor do 
profissional para a promoção da saúde e 
do bem-estar da população.
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Faleceu, aos 100 anos de idade, o profissional 
de Educação Física mais antigo em atividade 
do Brasil, Souza Tercitano um “ÍCONE” da saú-
de e da qualidade de vida. Nascido em uma 
colônia portuguesa, veio para o Brasil tentar 
uma vaga nos Jogos Olímpicos. Chegando ao 
Rio de Janeiro, ficou encantado com a vida 
dos brasileiros e nunca mais nos largou. Co-
meçou a treinar famílias importantes da so-
ciedade carioca e é um dos precursores do 
personal trainner no país.

Tercitano tornou-se referência e montou a 
primeira academia da cidade de Magé, sem-
pre difundindo e propagando o esporte e a 
saúde.

Aos 100 anos de idade, o profissional ainda era um grande exemplo e carregava grandes li-
ções. Afirmava “nosso corpo pode envelhecer, mas é a nossa mente que controla tudo”.

Em 2011, o CREF1 agraciou o profissional Tercitano com o Discóbolo de Bronze.

Souza Tercitano: um ícone da saúde

POSTO ITINERANTE/CARAVANA 
DA CÉDULA DIGITAL

Com o propósito de facilitar 
o deslocamento e melhorar o 
atendimento do profissional 
que reside no interior ou dis-
tante de uma das unidades de 
atendimento, o CREF1 implan-
tou o Posto Itinerante/Caravana 
da Cédula Digital. Entre os ser-
viços prestados, estão a atuali-
zação do cadastro de pessoas 
físicas e jurídicas, coleta de digi-
tal e foto para cédula digital, pa-
gamentos, atendimento Pessoa 
Jurídica, solicitação de registro e 
retirada de certificado.
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2020

Inicio das jornadas e SBV online;

Inauguração do Discóbolo na 
sede Tijuca.

3.024  novos registros são con-

cedidos a profissionais, totalizando 

60.635 registrados no CREF1.

Registros

Ações administrativasAções administrativas
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2020: UM ANO DE GRANDES DESAFIOS

Ao longo das duas últimas décadas, inúmeros desafios se apresentaram nos cenários de atu-
ação do CREF1, alguns regulares outros esporádicos. O fato é que a cultura organizacional do 
CREF1 foi, em parte, moldada por esses desafios, pela capacidade de tipificá-los e, de certa 
forma, prevê-los. Da mesma maneira, os planos de contingência foram coerentemente cons-
truídos com base na análise de cenários.

Em 2020, a pandemia de COVID-19 provocou impactos significativos em todo o planeta, com 
reflexos sobre os diferentes aspectos do mundo do trabalho e, em especial, sobre o mercado 
de trabalho do profissional de Educação Física.

As estratégias de combate à pandemia por parte do poder público envolveram, entre outras 
ações, o distanciamento social, a restrição de circulação pelos espaços públicos, o fechamento 
temporário do comércio e, em muitos momentos, o funcionamento com restrições das aca-
demias e escolas de ensino e treinamento esportivo, impactando, de maneira significativa, o 
trabalho do profissional de Educação Física, seus rendimentos e a saúde e o bem-estar dos 
beneficiários de seus serviços.

Coube ao CREF1, principalmente a partir do mês de março, a elaboração de um plano de 
contingência, adequando sua previsão orçamentária e as metas para o período, com base na 
análise dos cenários externos.

Os principais pontos do plano de ação foram: 

A contenção de despesas com a diminuição do quadro funcional;

A realização das reuniões online com diretoria, plenárias de conselheiros, comissões e grupos 
de trabalho;

Campanhas de estímulo às práticas dos exercícios físicos em casa, orientados por profissionais 
de Educação Física;

A manutenção da jornada de capacitação profissional para profissionais de Educação Física, no 
modelo de ensino a distância.

Além dos referidos pontos, coube ao CREF1 reafirmar junto à sociedade e, principalmente, aos 
Poderes Executivo e Legislativo, a posição do profissional de Educação Física como profissio-
nal da área da saúde, liderando o movimento que culminou na aprovação da lei que elenca 
as atividades físicas e a Educação Física como atividades essenciais para a saúde, em diversos 
municípios dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Um destaque especial deve ser dado à nota técnica que dispôs sobre as normas de segurança 
para o funcionamento das academias e escolas de esportes, editadas pelo CREF1, e aos ofícios 
enviados às prefeituras que decretaram arbitrariamente o fechamento das academias, das 
escolas de esporte e ainda proibiram as práticas de exercícios físicos ao ar livre.
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2020 UM ANO DIFÍCIL PARA TODOS

O ano de 2020 foi muito difícil para o Brasil. A pandemia 
do Covid-19 assolou o país e muitas empresas tiveram difi-
culdades de se sustentarem durante o período. Como não 
poderia ser diferente, o CREF1 teve que se adequar à situa-
ção. Do mês de março até o final do ano, funcionou em ges-
tão de crise, mantendo-se atuante diante do novo  cenário 
mundial. Nossas capacitações continuaram a ser oferecidas 
ao profissional mas de forma on-line, assim como o Supor-
te Básico de Vida e a fiscalização, sempre atuante, só que 
de forma diferenciada. Com o fechamento de nossas se-
des e aplicação do sistema home office, nosso atendimento 
funcionou de maneira remota, mas sempre prezando pela 
eficiência em suas ações. Logo que houve a autorização 
para a retomada presencial dos serviços, realizamos todas 
as adequações determinadas pela vigilância sanitária, pre-
zando sempre pela segurança de todos.

CREF1 NO CREMERJ

O vice-presidente Ernani Contursi es-
teve em reunião com o presidente do 
CREMERJ, Dr. Sylvio Provenzano, e o te-
soureiro Dr. Flávio Ribeiro. Na ocasião, 
o Conselho de Medicina reconheceu 
que “desde a instauração do CREF1, a 
evolução do profissional de Educação 
Física foi significativa“.
Naquele encontro, foi debatida sobre 
a pandemia do coronavírus que já se 
apresentava no cenário mundial e os 
impactos nas academias e atividades 
ao ar livre.

CÂMARA DE EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA E INCLUSIVA, 
REÚNE-SE COM O SECRETÁRIO DE ESPORTES DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

O conselheiro e presidente da Câmara de Educação Física 
Adaptada e Inclusiva do CREF1, George Telles, reuniu-se com 
o secretário de Esportes do Estado do Rio de Janeiro, Felipe 
Bornier, e com Jonas Licurgo, da equipe +Inclusão da secreta-
ria, para tratar de assuntos pertinentes às pessoas com defi-
ciência, como os materiais que serão lançados pela CEFAI, a 
inclusão de pessoas com deficiência nas aulas de Educação 
Física nos espaços estaduais e o acesso da pessoa com defici-
ência a eventos esportivos.
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1º DE SETEMBRO NO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO
Em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, foram iluminados de verde os Ar-
cos da Lapa, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o Monumento Estácio de Sá, na Zona Sul. 

O Convento da Penha, no Espírito Santo, e a Câmara Municipal de São Gonçalo receberam 
iluminação especial junto com o Cristo Redentor e a Fonte Luminosa da Praça Brasil em Volta 
Redonda. 

Convento da Penha - Espírito Santo Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Monumento Estácio de Sá
Rio de Janeiro

Arcos da Lapa - Rio de Janeiro Fonte luminosa da Praça Brasil - Volta Redonda

Cristo Redentor Câmara Municipal 
de São Gonçalo

Itaperuna
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Igreja da Penha - Rio de Janeiro São João da Barra, RJCardoso Moreira, RJ

Varre e Sai, RJ Miracema, RJ Quissamã, RJ

Bom Jardim, RJ Cantagalo, RJ Ilha do Governador - Rio de Janeiro

Petrópolis, RJ Mesquita, RJ Rocinha - Rio de Janeiro
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Rio Claro, RJ Três Rios, RJQueimados, RJ

Maricá, RJ MAC - Niterói, RJ Freguesia, RJ

São Gonçalo, RJ CREF1 - Tijuca - Rio de Janeiro Campos, RJ

Nova Iguaçu, RJ Belford Roxo, RJ Paracambi, RJ
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CREF1 NA MÍDIA

No decorrer de 2020, o vice-presidente André Fernandes representou o CREF1 em diversas 
entrevistas esclarecendo dúvidas, ouvindo questionamentos e mostrando para a sociedade 
um pouco do trabalho do CREF1 fora das paredes do conselho.

TV GLOBO

TV SPORTV TV GLOBO

TV SBT

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA SAÚDE

Os profissionais de Educação Físi-
ca foram reconhecidos pela Clas-
sificação Brasileira de Ocupações 
(CBO), dentro da Rede de Atenção 
à Saúde (RAS), sob o código 2241-
40, como “Profissional de Educa-
ção Física na saúde”.
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RETORNO DE MAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS É DEBATIDO DURANTE REUNIÃO 
EM ITAPERUNA

O prefeito de Itaperuna, Dr. Marcus Vinícius de Oliveira Pinto, reuniu-se com a Comissão CREF1 
Itaperuna, representada por Pamela Detoni e Leonardo Lopes. Na ocasião, foi recebida a re-
presentante do CREF1 Norte/Noroeste Samara Jardim. Também estiveram presentes ainda o 
secretário de Esportes Eduardo do Toldo e o vereador Paulo César da Silva.

“Conversamos sobre o novo decreto que dis-
cutiu assuntos acerca da reabertura de ativi-
dades aquáticas, escolinhas de futebol e ou-
tras atividades que poderão estar em nosso 
novo decreto municipal. Sempre acreditamos 
na promoção da saúde e na prática de espor-
tes. Com a construção da ciclovia e diversos 
pontos de lazer, poderemos criar oportuni-
dades para atividades físicas e qualidade de 
vida”, garante o prefeito.

CÂMARA MUNICIPAL DE MA-
CUCO RECEBE REPRESENTANTE 
DA COMISSÃO MUNICIPAL DO 
CREF1

A Câmara Municipal de Macuco recebeu 
a presidente da Comissão Municipal do 
CREF1, a profissional Miriam Vanelli, que, 
na ocasião, solicitou aos vereadores, em 
especial à Comissão do Covid-19, para 
que pudessem interceder junto ao Poder 
Executivo quanto à retomada das ativida-
des físicas no município, bem como dos 
estabelecimentos que promovem ativi-
dades físicas, como academias, centros 
de ginásticas e outros segmentos afins.

Em virtude do Covid-19 e como medida de segurança, o 
CREF1 fechou suas sedes e postos nos estados do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo. O atendimento ao público passou 
a ser pelo WhatsApp.
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CREF1 NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

O vice-presidente do CREF1, Ernani 
Contursi, esteve em Brasília repre-
sentando a Educação Física para 
solicitar a inserção das academias 
como unidade de saúde junto ao 
Ministério da Saúde. Ernani Contur-
si entregou o pedido da categoria 
diretamente ao ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello.

Membro da Comissão de Gestão do CREF1 na cidade 
de Campos dos Goytacazes, Rui Bulhões esteve com o 
prefeito Rafael Diniz para falar sobre a situação da Edu-
cação Física no município em tempos de pandemia.

“Entendemos a preocupação dos órgãos públicos com 
o isolamento. A proposta da conversa foi apresentar 
ao prefeito a melhor prática para a retomada das ativi-
dades, quando forem possíveis. Solicitei que o prefeito 
nos procure caso tome qualquer posição em relação à 
prática das atividades físicas, pois somos o órgão repre-
sentante do exercício e da profissão”, explicou Rui.

COMISSÃO DO CREF1 EM CAMPOS DOS GOYTACAZES

PETRÓPOLIS É REFERÊNCIA EM LEGISLAÇÕES 
DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA

O vice-presidente do Conselho Regional de Edu-
cação Física – CREF1, Ernani Contursi, esteve 
em Petrópolis, em reunião com os vereadores 
Leandro Azevedo e Hingo Hammes, e a Comis-
são Imperial de Educação Física, discutindo as-
suntos relacionados à valorização da classe. A 
atuação dos parlamentares no município foi 
elogiada por Ernani Contursi. Ele destacou que, 
nas questões legislativas, Petrópolis é referên-
cia para todo o estado, inclusive para a capital.
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NOVO PRESIDENTE 
ASSUME O CONFEF

O vice presidente André 
Fernandes representou o 
CREF1 durante a cerimônia 
de posse dos novos conse-
lheiros e do presidente Clau-
dio Boschi, eleito para co-
mandar o CONFEF até 2024.

REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA

Mesmo com o impedimento das reuni-
ões presenciais por conta da Covid-19, 
o CREF1 manteve a constância de suas 
reuniões plenárias, dando seguimento 
às ações desenvolvidas pelo conselho. 
Nessas reuniões, estiveram presentes 
os membros das comissões do CREF1.

REUNIÃO DE DIRETORIA

No período inicial da pandemia, as reuniões de 
diretoria foram realizadas on-line. Assim que 
aconteceu o retorno presencial, houve a preo-
cupação em manter o distanciamento entre os 
membros diretores.
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O CREF1, representado pelo vice-presidente André Fernandes, esteve em reunião com o pre-
sidente da República, Jair Bolsonaro, para tratar de assuntos de extrema importância para 
a Educação Física. Os temas sobre a oficialização das academias como unidade de saúde e 
como resolver o vício de iniciativa que existe na Lei que regulamentou a profissão foram al-
gumas das pautas desse encontro.

A estatueta do Discóbolo de Mirón, símbolo da Educação Física, foi entregue em cerimônia 
fechada no Palácio do Planalto. O evento contou com a participação de Bruno Souza, general 
Augusto Heleno, André Alves, Jair Messias Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, Marcelo Magalhães e 
Fabíola Molina.

CREF1 HOMENAGEIA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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PARA ONDE A ORGANIZAÇÃO DESEJA IR E COMO ELA PRETENDE CHEGAR LÁ? COMO A ESTRU-
TURA DE GOVERNANÇA DA ORGANIZAÇÃO APOIA A SUA CAPACIDADE DE GERAR VALOR?

Governança, estratégia e desempenho

As ações de governança do CREF1 estão intimamente relacionadas a sua missão, seus valores 
e ao elenco de suas finalidades básicas. Esses três elementos referenciais orientam e discipli-
nam a governança, que são direcionadas para converter sua missão e seus princípios em ações 
objetivas. Nesse caso, a coerência entre os elementos essenciais da Governança e da Gestão 
visam a proporcionar um conjunto de boas práticas para aumentar  a confiança das partes 
interessadas (sociedade, profissionais de Educação Física e CREF1). Os órgãos constituintes 
estão distribuídos nos diferentes níveis da pirâmide organizacional, da seguinte maneira:

NO NÍVEL ESTRATÉGICO, em que se encontram a plenária e a diretoria eleita, são produzidos 
os conjuntos de normas e recomendações, e são elas –  plenária e diretoria – que assumem a 
responsabilidade pelos planos estratégicos.
NO NÍVEL GERENCIAL, as diretorias, administrativa e operacional, fazem a função tática de 
estabelecer objetivos, metas e mecanismos de avaliação, controle e comunicação, garantindo 
o atingimento das metas estabelecidas.
NO NÍVEL OPERACIONAL, ocorre o contato direto entre o conselho, os profissionais e os de-
mais membros da sociedade, além do relacionamento com fornecedores, prestadores de ser-
viço e outros órgãos. O papel dos departamentos agrupados neste nível é o de garantir o aten-
dimento às demandas mapeadas e o atingimento das metas estabelecidas.

Os departamentos vinculados à diretoria administrativa e à diretoria operacional também for-
necem feedbacks das suas áreas de competência.
Um especial destaque deve ser feito à Comissão de Controle e Finanças, que examina e deli-
bera sobre as prestações de contas, emitindo parecer para conhecimento e aprovação do ple-
nário, e, dessa forma, o controle interno é desempenhado pela ação conjunta e sinérgica dos 
referidos órgãos: a comissão de controle e finanças e o plenário do CREF1.

Como a estrutura de governança da organização apoia sua capacidade de gerar valor?

CURTO PRAZO: A normatização, a orientação balizada pelas normas e a fiscalização são ações 
que geram valor a curto prazo, considerando que tais ações imprimem uma marca de atuação 
direta do CREF1 junto à sociedade. As estratégias de marketing digital e de comunicação ofere-
cem suporte para a divulgação dos trabalhos da fiscalização, assim como informam aos profis-
sionais de Educação Física os critérios e normas para o exercício profissional;
MÉDIO PRAZO: Ampliar a capilaridade e o alcance dos serviços prestados pela entidade, por 
meio do funcionamento dos postos e das caravanas itinerantes em todas as regiões administra-
tivas dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, aprimorando o processo de comunicação 
e atendimento às demandas, especialmente nas localidades afastadas dos grandes centros.
LONGO PRAZO: Reduzir o número de falsos profissionais atuantes na Educação Física e pro-
mover uma constante conscientização sobre a importância do registro profissional para atuar 
na área, com destaque para a valorização da cédula de identidade profissional, disponibilizada 
nos formatos impresso e eletrônico.

AGENDA 2030
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Uma história de luta pela valorização do profissional de Educação Física

A trajetória do CREF1 documentada neste livro revela os cenários, os desafios, as iniciativas e 
os protagonistas dessa etapa da história da Educação Física, que pode ser sintetizada em dois 
principais pontos: a valorização do profissional de Educação Física e a defesa dos interesses 
da população quando atendida por programas de atividades físicas. Também é possível iden-
tificar e destacar as estratégias construídas ao longo desses 22 anos e incorporadas à cultura 
organizacional do CREF1, que se transformaram na marca da gestão responsável e eficiente. 
Elas são representadas pelos seguintes grupos de iniciativas:

Equipe de interlocução e orientação: Constituída por profissionais de Educação Física sele-
cionados, contratados e treinados para atuar nas diferentes regiões administrativas do CREF1, 
mapeando demandas, identificando oportunidades, facilitando a interlocução, zelando pela 
identidade e pela imagem da Educação Física, ajudando a construir parcerias.
Comissões Regionais de Profissionais de Educação Física: Constituídas por profissionais vo-
luntários, indicados pela categoria, que apresentando-se como interlocutores junto ao CREF1, 
apresentando as demandas de suas regiões, as necessidades dos profissionais que trabalham 
em diferentes campos de intervenção, bem como as sugestões para o desenvolvimento da 
Educação Física nas suas regiões.
Câmaras técnicas/órgãos de assessoramento: São grupos de trabalhos formados por profis-
sionais de Educação Física especialistas, para atender às necessidades de natureza técnica. As 
câmaras possuem um caráter não-permanente, são convocadas sob demanda, por meio de 
portaria da presidência.
Equipe fiscalização do exercício profissional: Constituída por profissionais de Educação Fí-
sica, selecionados, treinados e contratados para a função de fiscalizar os espaços públicos 
e privados, visando a garantir que a população seja atendida por profissionais devidamente 
habilitados.

Tradição e modernidade

Um breve olhar sobre essa história nos permite constatar, com satisfação, a rara e bem-suce-
dida relação entre tradição e modernidade.

A longevidade, o dinamismo, a força e o sentido de direção objetiva representada pelo Discó-
bolo são conceitos e valores que convivem harmoniosamente com a velocidade, a eficiência, a 
abrangência e a capilaridade das redes sociais utilizadas como ferramentas de proximidade e 
comunicação entre o CREF1 e a família da Educação Física.

A convivência entre fundadores do CREF1– ainda em atividade nas funções de conselheiros, con-
sultores, membros de comissões ou de câmaras técnicas – e novos membros reforça essa já 
referida e bem-sucedida relação entre a tradição e modernidade. A troca de experiências e as 
diferentes visões de mundo são os principais ingredientes dessa fórmula, que abastece e ener-
giza os novos sonhos de uma Educação Física cada vez mais reconhecida como essencial para a 
saúde e o bem-estar da população e de um profissional de Educação Física valorizado à altura.

Que venham mais 20 anos!!!

Pesquisa: Juliana Figueiredo Teixeira
Revisão: Luiz Antônio Pereira de Almeida
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fiscalização do exercício profissional

Municípios fiscalizados 

58
Pessoas jurídicas fiscalizadas 

1048
Pessoas físicas fiscalizadas 

4.278
Encaminhamento por exercício 
ilegal da profissão 

366

Municípios fiscalizados 

48
Pessoas jurídicas fiscalizadas 

2.205
Pessoas físicas fiscalizadas 

3.125
Encaminhamento por exercício 
ilegal da profissão 

203

Municípios fiscalizados 

83
Pessoas jurídicas fiscalizadas 

1.751
Pessoas físicas fiscalizadas 

3.339
Encaminhamento por exercício 
ilegal da profissão 

122

Municípios fiscalizados 

57
Pessoas jurídicas fiscalizadas 

2.481
Pessoas físicas fiscalizadas 

3.987
Encaminhamento por exercício 
ilegal da profissão 

254

Municípios fiscalizados 

30
Pessoas jurídicas fiscalizadas 

1.227
Pessoas físicas fiscalizadas 

2.032
Encaminhamento por exercício 
ilegal da profissão 

166

Municípios fiscalizados 

62
Pessoas jurídicas fiscalizadas 

1.564
Pessoas físicas fiscalizadas 

3.076
Encaminhamento por exercício 
ilegal da profissão 

198
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2016

2017

2018

2019

2020
Municípios fiscalizados 

65
Pessoas jurídicas fiscalizadas 

1.628
Pessoas físicas fiscalizadas 

3.850
Encaminhamento por exercício 
ilegal da profissão 

327

Municípios fiscalizados 

36
Pessoas jurídicas fiscalizadas 

914
Pessoas físicas fiscalizadas 

1.226
Encaminhamento por exercício 
ilegal da profissão 

142

Municípios fiscalizados 

35
Pessoas jurídicas fiscalizadas 

1.089
Pessoas físicas fiscalizadas 

508
Encaminhamento por exercício 
ilegal da profissão 

199

Municípios fiscalizados 

79
Pessoas jurídicas fiscalizadas 

1.751
Pessoas físicas fiscalizadas 

3.034
Encaminhamento por exercício 
ilegal da profissão 

301

Municípios fiscalizados 

57
Pessoas jurídicas fiscalizadas 

1.598
Pessoas físicas fiscalizadas 

2.848
Encaminhamento por exercício 
ilegal da profissão 

439

Em ação conjunta com a Vi-
gilância Sanitária, fiscais do 
CREF1 percorreram acade-
mias de Nova Friburgo com 
intuito de eliminar, diminuir 
e prevenir riscos à saúde da 
população, desde questões 
relacionadas ao exercício pro-
fissional quanto as de cum-
primento dos protocolos de 
prevenção ao Coronavírus.
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O Relatório de Gestão de 2020 evidencia a solidificação de uma empreitada desenvolvida ao 
longo do último ano com foco na categoria junto à gestão do Conselho Regional de Educação 
Física da 1ª Região. 

Visando ao alcance de resultado, planejamos, diante de um estudo de ambiente, as variáveis 
a serem consideradas para uma conclusão satisfatória, objetivando cada vez mais usar da 
propriedade do profissional de Educação Física para fundamentar valores pessoais e institu-
cionais a Educação Física. Diante das estratégias desenvolvidas, destaca-se o engajamento das 
Comissões Regionais do CREF1 e demais colaboradores, que visam à agilidade tanto na resolu-
ção de conteúdos fundamentados no relacionamento, quanto nas conquistas no âmbito políti-
co e na excelência do atendimento ao profissional de Educação Física. Esse comprometimento 
permitiu-nos avançar por toda extensão dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, 
acolhendo, com primazia, todas as demandas exigidas ao CREF1 de forma rápida e eficaz. 
Com a pandemia do COVID 19 e a necessidade de nos adequarmos a uma nova realidade, o 
CREF1 reinventou-se. As ações foram acompanhadas visando a atender os objetivos estraté-
gicos. Dessa forma, realizaram-se procedimentos que foram medidos periodicamente, pelo 
Plano Emergencial de Gerenciamento de Crise, para que as gestões orçamentária e financeira 
pudessem caminhar juntas, evitando-se, assim, qualquer dano que pudesse atingir os profis-
sionais e a população no geral. Diante da necessidade de se readequar em um cenário ines-
perado, muitos foram os pontos altos nesse período, destacando-se a aprovação da Lei de 
Essencialidade em diversos municípios dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo como 
uma das grandes conquistas da Educação Física. Somos essenciais. 

E, com a necessidade cada vez maior da prestação dos serviços do profissional de Educação 
Física, fomos incluídos na área de saúde, ampliando ainda mais a nossa área de atuação. Os 
profissionais de Educação Física foram reconhecidos pela Classificação Brasileira de Ocupa-
ções (CBO), sob o código 2241-40, como “Profissional de Educação Física na saúde”. Em relação 
ao SBV – Suporte Básico de Vida, diante do impedimento de nos aproximarmos uns dos outros 
e em obediência as medidas de prevenção adotadas pelos órgãos de saúde, optamos em ofe-
recer aos profissionais de Educação Física a capacitação de forma remota, e, mesmo de longe, 
mantivemos a qualidade e a maestria repassando conhecimento de tamanha importância na 
formação prática que ajuda a salvar vidas. Em 2020, demos continuidade a projetos de comu-
nicação que foram iniciados em 2019, intensificando as ações de marketing que visaram à va-
lorização do profissional. Essa demanda foi aperfeiçoada tendo como nosso maior indicativo 
a pandemia, pois, mesmo diante da adversidade, mantivemos nossos canais de atendimento 
atuantes e obtendo bons resultados. Sendo o cerne do Conselho, a fiscalização obteve des-
taque mesmo diante das adversidades, tendo em vista que, durante o período da pandemia, 
atuou de forma remota, realizando tanto fiscalizações em relação à orientação da prática de 
atividade física por meio de plataformas digitais, quanto o encaminha-
mento aos órgãos competentes de denúncias que eram recebidas, 
apontando o descumprimento de normas e protocolos sanitários. 
Em síntese, exemplificamos nossa trajetória no ano de 2020 pautan-
do nossas decisões de maneira competente e coerente, objetivando 
o compromisso em apresentar resultados satisfatórios na gestão e 
priorizando os profissionais de Educação Física e toda população, com 
a prestação de serviços de competência e qualidade.

Rogerio Melo Presidente CREF1 RJ/ES
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EXERCÍCIO DE 2011

Resultantes de exec. orçamentária 9.753.664,56 Resultantes de exec. orçamentária 6.995.373,09
Receita Orçamentária 8.844.792,93 Despesa orçamentária 6.995.373,09

Receitas Correntes 8.844.792,93 Despesas Correntes 6.086.501,46
Receitas de Contribuição 7.665.123,73 Despesas de Custeio 3.764.698,35

Receita Patrimonial 1.165.611,39 Transferências Correntes 1.887.968,07
Receita de Serviços 9.539,14

Outras Receitas Correntes 4.518,67
Receitas de Capital 0,00 Despesas de Capital 908.871,63

Operação de Créditos 0,00 Investimentos 533.871,63
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 375.000,00

Mutações Patrimoniais 908.871,63 Mutações Patrimoniais 0,00
Aquisição de Bens Móveis 323.025,32

Contrução e Aquis. Bens Imóveis 585.846,31
Independentes da exec. Orçam. 0,00 Independentes da exec. Orçam. 0,00

Diversas 0,00 Diversas 0,00
Total das Variações Ativas 9.753.664,56 Total das Variações Passivas 6.995.373,09

Resultado Patrimonial 0,00 Resultado Patrimonial 0,00
Déficit do Exercício 0,00 Superávit do Exercício 2.758.291,47

Total Geral 9.753.664,56 Total Geral 9.753.664,56

Aquisição de Bens Móveis 0,00

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

Desp. De Custeio Seccional 433.835,04

EXERCÍCIO DE 2010

Resultantes de exec. orçamentária 7.530.907,82 Resultantes de exec. orçamentária 5.450.963,88
Receita Orçamentária 6.818.712,10 Despesa orçamentária 5.450.963,88

Receitas Correntes 6.818.712,10 Despesas Correntes 4.738.768,16
Receitas de Contribuição 5.956.482,11 Despesas de Custeio 3.085.599,29

Receita Patrimonial 848.192,88 Transferências Correntes 1.346.679,83
Receita de Serviços 9.354,05

Outras Receitas Correntes 4.683,06
Receitas de Capital 0,00 Despesas de Capital 712.195,72

Operação de Créditos 0,00 Investimentos 112.195,72
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 600.000,00

Mutações Patrimoniais 712.195,72 Mutações Patrimoniais 0,00
Aquisição de Bens Móveis 112.195,72

Contrução e Aquis. Bens Imóveis 600.000,00
Independentes da exec. Orçam. 0,00 Independentes da exec. Orçam. 0,00

Diversas 0,00 Diversas 0,00
Total das Variações Ativas 7.530.907,82 Total das Variações Passivas 5.450.963,88

Resultado Patrimonial 0,00 Resultado Patrimonial 0,00
Déficit do Exercício 0,00 Superávit do Exercício 2.079.943,94

Total Geral 7.530.907,82 Total Geral 7.530.907,82

Aquisição de Bens Móveis 0,00

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

Desp. de Custeio Seccional 306.489,04

De acordo com o princípio de transparência na gestão, o CREF1-RJ/ES apresenta 
o seu Demonstrativo Contábil. As contas são controladas pelo departamento fi-
nanceiro, analisadas e aprovadas pelos conselheiros e membros da Comissão de 
Controle e Finanças, verificadas pelo CONFEF e auditadas pelo Tribunal de Contas.

Demonstrativos das 
Variações Patrimoniais
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EXERCÍCIO DE 2014

Resultantes de exec. orçamentária 13.132.417,00 Resultantes de exec. orçamentária 8.245.226,80
Receitas Correntes 13.107.630,00 Despesas Correntes 8.147.068,03

Receitas de Contribuição 11.078.047,83 Despesas de Pessoal e Encargos 3.251.790,58
Receita de Serviços 44.856,70 Materiais de Consumo 151.797,20

Financeiras 1.728.079,46 Serviços 2.343.173,23
Transferências Correntes 2.275.836,69

Demais despesas correntes 124.470,33
Receitas de Capital 24.787,00 Despesas de Capital 98.158,77

Operação de Créditos 0,00 Investimentos 98.158,77
Alienação de Bens 24.787,00 Inversões Financeiras 0,00

Total das receitas orçamentárias 13.132.417,00 Total das despesas orçamentárias 8.245.226,80
Déficit Orçamentário 0,00 Superávit Orçamentário 4.887.190,20

Total Geral 13.132.417,00 Total Geral 13.132.417,00

RECEITAS DESPESAS

Outras Receitas Correntes 256.646,01

EXERCÍCIO DE 2013

Resultantes de exec. orçamentária 11.138.593,23 Resultantes de exec. orçamentária 7.669.365,97
Receitas Correntes 11.123.693,23 Despesas Correntes 7.631.891,93

Receitas de Contribuição 10.089.935,28 Despesas de Custeio 4.683.041,27
Receita Patrimonial 935.718,79 Transferências Correntes 2.346.203,87
Receita de Serviços 11.240,00

Outras Receitas Correntes 86.799,16
Receitas de Capital 14.900,00 Despesas de Capital 37.474,04

Operação de Créditos 0,00 Investimentos 37.474,04
Alienação de Bens 14.900,00 Inversões Financeiras 0,00

Total das receitas orçamentárias 11.138.593,23 Total das despesas orçamentárias 7.669.365,97
Déficit Orçamentário Superávit Orçamentário 3.469.227,26

Total Geral 11.138.593,23 Total Geral 11.138.593,23

Desp. De Custeio Seccional 602.646,79

RECEITAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2012

Resultantes de exec. orçamentária 13.979.591,45 Resultantes de exec. orçamentária 11.724.840,54
Receita Orçamentária 9.640.695,59 Despesa orçamentária 11.724.840,54

Receitas Correntes 9.640.695,59 Despesas Correntes 7.385.944,68
Receitas de Contribuição 8.666.178,08 Despesas de Custeio 4.783.434,14

Receita Patrimonial 965.565,91 Transferências Correntes 1.949.767,72
Receita de Serviços 8.951,60

Outras Receitas Correntes 0,00
Receitas de Capital 0,00 Despesas de Capital 4.338.895,86

Operação de Créditos 0,00 Investimentos 85.579,01
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 4.253.316,85

Mutações Patrimoniais 4.338.895,86 Mutações Patrimoniais 0,00
Aquisição de Bens Móveis 85.579,01

Contrução e Aquis. Bens Imóveis 4.253.316,85
Independentes da exec. Orçam. 0,00 Independentes da exec. Orçam. 0,00

Diversas 0,00 Diversas 0,00
Total das Variações Ativas 13.979.591,45 Total das Variações Passivas 11.724.840,54

Resultado Patrimonial 0,00 Resultado Patrimonial 0,00
Déficit do Exercício 0,00 Superávit do Exercício 2.254.750,91

Total Geral 13.979.591,45 Total Geral 13.979.591,45

Desp. De Custeio Seccional 652.742,82

Aquisição de Bens Móveis 0,00

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS
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EXERCÍCIO DE 2015

Resultantes de exec. orçamentária 15.060.352,67 Resultantes de exec. orçamentária 12.765.125,47
Receitas Correntes 15.045.058,67 Despesas Correntes 10.412.631,27

Receitas de Contribuição 12.015.893,50 Despesas de Pessoal e Encargos 4.724.889,03
Receita de Serviços 9.546,60 Materiais de Consumo 255.597,85

Financeiras 2.575.697,91 Serviços 2.808.285,45
Transferências Correntes 2.493.801,65

Demais despesas correntes 130.057,29
Receitas de Capital 15.294,00 Despesas de Capital 2.352.494,20

Operação de Créditos 0,00 Investimentos 2.352.494,20
Alienação de Bens 15.294,00 Inversões Financeiras 0,00

Total das receitas orçamentárias 15.060.352,67 Total das despesas orçamentárias 12.765.125,47
Déficit Orçamentário 0,00 Superávit Orçamentário 2.295.227,20

Total Geral 15.060.352,67 Total Geral 15.060.352,67

RECEITAS DESPESAS

Outras Receitas Correntes 443.920,66

EXERCÍCIO DE 2016

Resultantes de exec. orçamentária 16.573.739,10 Resultantes de exec. orçamentária 11.245.881,72
Receitas Correntes 16.573.739,10 Despesas Correntes 10.787.292,57

Receitas de Contribuição 13.291.604,73 Despesas de Pessoal e Encargos 4.830.366,37
Receita de Serviços 8.463,69 Materiais de Consumo 213.769,17

Financeiras 3.145.067,03 Serviços 2.673.773,12
Transferências Correntes 2.684.369,10

Demais despesas correntes 385.014,81
Receitas de Capital 0,00 Despesas de Capital 458.589,15

Operação de Créditos 0,00 Investimentos 458.589,15
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00

Total das receitas orçamentárias 16.573.739,10 Total das despesas orçamentárias 11.245.881,72
Déficit Orçamentário 0,00 Superávit Orçamentário 5.327.857,38

Total Geral 16.573.739,10 Total Geral 16.573.739,10

RECEITAS DESPESAS

Outras Receitas Correntes 128.603,65

EXERCÍCIO DE 2017

Resultantes de exec. orçamentária 16.578.247,60 Resultantes de exec. orçamentária 16.308.812,08
Receitas Correntes 16.540.793,60 Despesas Correntes 12.922.897,45

Receitas de Contribuição 14.029.986,62 Despesas de Pessoal e Encargos 5.961.272,85
Receita de Serviços 33.410,45 Materiais de Consumo 301.647,31

Financeiras 2.452.828,88 Serviços 3.488.822,15
Transferências Correntes 2.817.732,46

Demais despesas correntes 353.422,68
Receitas de Capital 37.454,00 Despesas de Capital 3.385.914,63

Operação de Créditos 0,00 Investimentos 3.385.914,63
Alienação de Bens 37.454,00 Inversões Financeiras 0,00

Total das receitas orçamentárias 16.578.247,60 Total das despesas orçamentárias 16.308.812,08
Déficit Orçamentário 0,00 Superávit Orçamentário 269.435,52

Total Geral 16.578.247,60 Total Geral 16.578.247,60

RECEITAS DESPESAS

Outras Receitas Correntes 24.567,65
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EXERCÍCIO DE 2019

Resultantes de exec. orçamentária 18.751.858,33 Resultantes de exec. orçamentária 16.641.156,22
Receitas Correntes 18.751.858,33 Despesas Correntes 16.459.388,28

Receitas de Contribuição 17.881.502,22 Despesas de Pessoal e Encargos 6.790.792,98
Receita de Serviços 15.236,67 Materiais de Consumo 507.724,70

Financeiras 843.289,29 Serviços 5.183.688,01
Transferências Correntes 3.581.715,24

Demais despesas correntes 395.467,35
Receitas de Capital 0,00 Despesas de Capital 181.767,94

Operação de Créditos 0,00 Investimentos 181.767,94
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00

Total das receitas orçamentárias 18.751.858,33 Total das despesas orçamentárias 16.641.156,22
Déficit Orçamentário 0,00 Superávit Orçamentário 2.110.702,11

Total Geral 18.751.858,33 Total Geral 18.751.858,33

RECEITAS DESPESAS

Outras Receitas Correntes 11.830,15

EXERCÍCIO DE 2020

Resultantes de exec. orçamentária 13.861.141,29 Resultantes de exec. orçamentária 13.176.589,88
Receitas Correntes 13.861.141,29 Despesas Correntes 13.175.217,08

Receitas de Contribuição 13.663.784,45 Despesas de Pessoal e Encargos 6.605.810,74
Receita de Serviços 1.422,38 Materiais de Consumo 225.135,86

Financeiras 195.594,46 Serviços 3.061.511,99
Transferências Correntes 2.733.044,70

Demais despesas correntes 549.713,79
Receitas de Capital 0,00 Despesas de Capital 1.372,80

Operação de Créditos 0,00 Investimentos 1.372,80
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00

Total das receitas orçamentárias 13.861.141,29 Total das despesas orçamentárias 13.176.589,88
Déficit Orçamentário 0,00 Superávit Orçamentário 684.551,41

Total Geral 13.861.141,29 Total Geral 13.861.141,29

RECEITAS DESPESAS

Outras Receitas Correntes 340,00

EXERCÍCIO DE 2018

Resultantes de exec. orçamentária 17.256.341,31 Resultantes de exec. orçamentária 16.476.288,65
Receitas Correntes 17.256.341,31 Despesas Correntes 15.541.744,78

Receitas de Contribuição 15.832.899,65 Despesas de Pessoal e Encargos 6.288.007,87
Receita de Serviços 58.561,03 Materiais de Consumo 490.093,98

Financeiras 1.329.134,72 Serviços 4.963.449,60
Transferências Correntes 3.182.715,34

Demais despesas correntes 617.477,99
Receitas de Capital 0,00 Despesas de Capital 934.543,87

Operação de Créditos 0,00 Investimentos 934.543,87
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00

Total das receitas orçamentárias 17.256.341,31 Total das despesas orçamentárias 16.476.288,65
Déficit Orçamentário 0,00 Superávit Orçamentário 780.052,66

Total Geral 17.256.341,31 Total Geral 17.256.341,31

RECEITAS DESPESAS

Outras Receitas Correntes 35.745,91


