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FALSOS DIPLOMAS:
CREF14/GO-TO CAÇA REGISTRO
E FAZ DENÚNCIA À POLÍCIA

ABRIL / MAIO / JUNHO - 2012

CREF14/GO-TO INAUGURA NOVA
SEDE NO TOCANTINS E A
AMPLIAÇÃO DA SEDE EM GOIÁS
PÁG. 02

PLENÁRIO DO CONFEF REUNE
EM GOIÂNIA
PÁG. 02

cancelou, por falta de veracidade dos diplomas
apresentados, os registros profissionais de
graduados dos Senhores:
- RAFAEL GOMES RESENDE
- HUGO DE SOUSA ANDRADE
- RUKSON FRANKIN DE CARVALHO
O CREF14/GO-TO, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, considerando o que
dispõe o seu Estatuto, Artigo 40, Incisos X, a
Lei Federal 9696/98, Artigo 2º, Incisos I, II e
III, a Resolução do CONFEF 0182/09, Artigo
1º, Inciso III e o Estatuto do CREF14/GO-TO,
Artigo 21, Inciso X, Artigo 22, Inciso IV e
Artigo 23, Inciso XI, respeitados os prazos e o
direito do contraditório e ampla defesa,

Os cancelamentos foram publicados no Diário
Oficial da União do dia 9/04/2012. Consultadas,
as faculdades informaram ao CREF14/GO-TO
sobre a falsidade dos diplomas apresentados. O
CREF14/GO-TO também protocolou queixacrime na Delegacia de Polícia por falsidade
ideológica. A veracidade dos diplomas
apresentados ao CREF14/GO-TO é conferida
junto às faculdades em todo o Brasil.

DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA AGORA É LEI EM GURUPI-TO
Durante vários anos a profissional Monia
Praxedes, CREF 000203-GO/TO,
nomeada pelo CREF14/GO-TO como
Diretora do Posto Avançado de GurupiTO desde 2009, lutou para criar a Lei do
Dia do Profissional de Educação Física
em sua cidade. Somente agora pode
contar com a sensibilidade do Vereador
Dr. Maurício, autor do Projeto de Lei, dos
demais vereadores da atual legislatura e
do Prefeito Alexandre Tadeu Salomão
Abdalla, que finalmente reconheceram
que os profissionais de Educação Física
do município mereciam um dia especial
por seus relevantes trabalhos na educação
e saúde dos gurupienses. O evento passou
a fazer parte do Calendário Oficial da
Cidade no dia 1 de setembro.
A cidade de Gurupi garantiu mais uma

EVENTOS PARALELOS DO
CREF14/GO-TO NO
7º CONGRESSO BRASILEIRO
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP
PÁG. 03

ELEIÇÕES NO CREF14/GO-T0:
DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO
PÁG. 03

FISCALIZAÇÃO NO
FUTEBOL PROFISSIONAL
PÁG. 03

CURSOS DE GINÁSTICA
LABORAL EM
GOIÁS E TOCANTINS
PÁG. 04

SITE DO CREF14/GO-TO: TODO
DIA NOVAS VAGAS DE EMPREGO
PÁG. 04

EDUCAÇÃO OLÍMPICA NAS
ESCOLAS DE GOIÁS E TOCANTINS
PÁG. 04

ELEIÇÃO 2012 NO
CREF14/GO-TO
vez sua vanguarda na história da Educação Física, a
exemplo de manter o Centro Universitário UNIRG
que oferece curso de licenciatura e bacharelado em
Educação Física referência na região.

PARTICIPE!
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CREF14/GO-TO INAUGURA NOVA SEDE NO TOCANTINS
E A AMPLIAÇÃO DA SEDE EM GOIÁS
No dia 4 de maio de 2012,
simultaneamente, o CREF14/GOTO inaugurou a ampliação da sede
em Goiânia e da sede do Posto
Av a n ç a d o d e P a l m a s . A
inauguração faz parte do projeto de
desenvolvimento do CREF14/GOTO com objetivo de melhor
cumprir sua missão legal, atender
melhor os profissionais,
empresários e acadêmicos de
Educação Física, e também
oferecer melhores condições de
trabalho aos seus colaboradores. Na
cerimônia de inauguração
estiveram presentes profissionais,
empresários, coordenadores de
cursos de Educação Física,
dirigentes de entidades esportivas,
autoridades, conselheiros regionais
e federais.
Marcaram presença na inauguração
em Goiânia o Vereador Anselmo
Pereira, autor da Lei Municipal que
criou o Dia do Profissional de
Educação Física em Goiânia e o
Deputado Estadual Bruno Peixoto,
capoeirista, autor de vários projetos
de lei que estimulam a prática de
esporte e atividades físicas. Em
Palmas esteve presente na
cerimônia a Deputada Estadual
Luana Ribeiro, que também

defende a Educação Física como
instrumento de promoção da saúde
e qualidade de vida, e que deu todo
apoio para a instalação do Posto
Avançado de Palmas.
Durante a cerimônia de
inauguração os parlamentares
assumiram o compromisso de
apresentarem mais leis que
estimulam a prática de atividade
física e esporte, especialmente o
projeto de lei que cria a “Semana da
Educação Olímpica nas Escolas”.
O Presidente do CONFEF, Jorge
S t e i n h i l b e r, p a r a b e n i z o u o
CREF14/GO-TO pelo
desenvolvimento da região, pela
iniciativa e atenção realizadas em
Goiás e Tocantins, inaugurando de
forma inédita e criativa as duas
sedes simultaneamente. Destacou
também a força da Educação
Física, por reunir um grande
número de segmentos sociais e
políticos no evento.
Os conselheiros federais e
presidentes de CREFs presentes
foram homenageados pelo Plenário
do CREF14/GO-TO com
Certificado de Moção de Louvor
pelos Relevantes Serviços
Prestados à Educação Física.

SEDE GOIÂNIA

SEDE PALMAS

PLENÁRIO DO CONFEF REUNE EM GOIÂNIA

O Plenário do Conselho Federal de Educação
Física faz plenárias itinerantes com o objetivo de
conferir, discutir e levantar respostas para as
questões regionais. Para os conselheiros

regionais é uma oportunidade ímpar de trocar
experiências e demonstrar os problemas
enfrentados nos estados, bem como as soluções
que podem servir de referências para as demais
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unidades da Federação. Durante os 4 dias
de interação, foram debatidas questões
ligadas à legislação, ética, exercício
profissional, fiscalização, gestão do
Conselho, formação profissional entre
outros.
No período, a imprensa local aproveitou
para entrevistar o Presidente do Conselho
Federal de Educação Física, Jorge
Steinhilber, que falou entre outros temas
sobre obesidade, sedentarismo, saúde e
atividade física, legados dos mega eventos
esportivos e do crescimento da importância
da Educação Física como estratégia de
saúde mental, familiar e coletiva.
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EVENTOS PARALELOS DO CREF14/GO-TO NO 7º CONGRESSO
BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP

Durou 37 anos para que outro Congresso
Brasileiro de Educação Física da FIEP fosse
realizado em Goiás. O evento, que contou com o
apoio do CREF14/GO-TO, aconteceu no período
de 17 a 20 de maio de 2012, na Universidade
Salgado de Oliveira. Vieram participantes de
vários estados brasileiros e de países da América
do Sul. Durante o evento, que contou com cerca
de 40 cursos, o CREF14/GO-TO realizou 5
eventos gratuitos: a palestra “Educação Olímpica

e Valores do Esporte”, ministrada pelo presidente
do CONFEF Jorge Steinhilber, o Encontro de
Estudantes de Educação Física de Goiás e
Tocantins e do Comitê Nacional de Estudantes da
FIEP, o 5º Fórum de Coordenadores de
Faculdades de Educação Física de Goiás e
Tocantins, o Fórum de Educação Física Escolar e
o Fórum de Artes Marciais.
Os trabalhos realizados nos 4 dias de eventos
entraram para a história da Educação Física:

participaram profissionais, empresários,
estudantes, atletas olímpicos que além de
socializar conhecimento cientifico, técnico e
cultural, foram aprovadas a Carta de Goiânia da
Educação Física Escolar, a Carta de Goiânia de
Artes Marciais e o Fórum de Coordenadores de
Faculdades de Educação Física elegeu como
pauta principal a discussão de estratégias para
promover a valorização da profissão de
Educação Física.

ELEIÇÕES NO CREF14/GO-TO: DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO
O Presidente do Conselho Regional de
Educação Física da 14ª Região –
CREF14/GO-TO, em cumprimento a
Resolução CREF14/GO-TO nº 021/2012,
faz saber a todos que a eleição dos Membros
do Conselho Regional de Educação Física
da 14ª Região – CREF14/GO-TO para 28
(vinte e oito) Membros, sendo 10 (dez) Membros Efetivos e 04 (quatro)
Membros Suplentes, para mandato de 06 (seis) anos, e 10 (dez) Membros
Efetivos e 04 (quatro) Membros Suplentes, para mandato de 03 (três) anos,
realizar-se-á no dia 12 de setembro de 2012, na sede CREF14/GO-TO em
Goiânia-GO.
O voto é secreto, direto e pessoal e será exercido pelos Profissionais
registrados no CREF14/GO-TO, e em pleno gozo de seus direitos estatutários
e com mais de 01 (um) ano de registro ininterrupto, cuja nominata estará
disponível na página eletrônica do CREF14/GO-TO dia 15 de maio de 2012.

A eleição dar-se-á por correspondência, através de carta-voto que será
recebida na sede do CREF14/GO-TO até às 17 horas do dia 12 de
setembro de 2012 ou por comparecimento pessoal do Profissional na sede
do CREF14/GO-TO entre 8 horas e 17 horas do dia 12 de setembro de
2012.
As condições de elegibilidade e impedimento, bem como as instruções
para o registro das chapas, a
documentação exigida, o
cronograma e demais disposições
sobre a eleição estão disciplinadas
no Estatuto do CREF14/GO-TO e
no Regimento Eleitoral, os quais se
encontram à disposição dos
interessados na sede do
CREF14/GO-TO ou na página
COMISSÃO ELEITORAL
eletrônica www.cref14.org.br.

FISCALIZAÇÃO NO FUTEBOL PROFISSIONAL

Para muitos, o Brasil é considerado o país do
futebol, sua prática é evidente nas praias, praças,
campos de várzea, escolas, clubes espalhados
pelo Brasil. Importante também é o tratamento
que a mídia dá a este esporte, que tem um forte
apelo popular.
A fiscalização do CREF14/GO-TO está atenta e
vigilante se os técnicos e preparadores físicos
estão atuando conforme dispõe a legislação, o

Código de Ética e as normas de
qualidade e segurança estabelecidos
pelo Sistema CONFEF/CREFs. É
imprescindível que os técnicos e
preparadores físicos sejam
profissionais de Educação Física que
tenham conhecimentos atualizados,
saibam das implicações de seu trabalho
na saúde física e psicológica dos
praticantes. É uma modalidade que, no
âmbito escolar, desempenha um
importante papel educacional,
utilizado por muitos professores de
Educação Física como um meio de
promover a cidadania, inclusão e
hábitos de vida ativa e saudável.
Em Goiás e Tocantins a fiscalização
tem sido efetiva, muitas vezes com a
participação do PROCON e da
Vigilância Sanitária e, algumas vezes.
foi necessário efetuar TCO.
A fiscalização do CREF14/GO-TO
constatou que em sua grande maioria os
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técnicos dos campeonatos profissionais já sabem
da legislação e estão registrados. Uma parte já
concluiu o curso superior de Educação Física,
muitos estão matriculados e os atletas que
pretendem ingressar na carreira de técnicos
planejam ingressar na faculdade. Eles
descobriram que o curso superior amplia os
conhecimentos e as oportunidades.
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CURSOS DE GINÁSTICA LABORAL EM GOIÁS E TOCANTINS

A ginástica laboral é reconhecida hoje como um
instrumento importantíssimo para garantir mais saúde
para o trabalhador, produtividade e produção para as
empresas, sejam elas do setor de indústria, comercio
ou órgãos públicos. O profissional de Educação
Física é o profissional responsável para ministrar a

ginástica laboral, o contrário pode significar
risco para os trabalhadores, ou seja, os
exercícios que seriam para trazer benefícios,
podem não trazer nada ou pior, trazer
malefícios quando mal orientados.
O C R E F 1 4 / G O - TO t e m p a r c e r i a s
permanentes com promotores de cursos da
área para o oferecimento de aprimoramento
contínuo. Já foram realizadas diversas ações
para estimular a cultura da ginástica laboral:
palestras, cursos, passeatas, panfletagens,
campanhas publicitárias em diversas mídias.
A fiscalização tem sido sistemática, é
realizada em órgãos públicos, empresas
particulares, frigoríficos, fazendas de
canaviais e outros.
Nos dias 6 e 7 de julho, com apoio do
CREF14/GO-TO, a Associação Brasileira
de Ginástica Laboral – ABGL, realizará dois
eventos em Palmas-TO, no dia 6/07/12, a

partir das 19h, o Seminário de Ginástica
Laboral, com entrada franca, no dia 7/07/12,
a partir das 8h será o Curso Teórico e Prático
de Ginástica Laboral. O investimento será a
preços simbólicos para profissionais e
acadêmicos de Educação Física e ambos os
eventos serão realizados no Colégio Marista
de Palmas.
A ministrante será a presidente da ABGL, a
Prof. Valquíria de Lima – CREF 000089G/SP, residente em São Paulo-SP. O
SINPEF-TO está colaborando com a
divulgação dos eventos.

SITE DO CREF14/GO-TO: TODO DIA NOVAS
locar ou vender suas empresas.
VAGAS DE EMPREGO Oconseguiram
sistema de oportunidades tem sido importante aos
O site do CREF14/GO-TO é o principal instrumento de
comunicação com os profissionais, empresários,
acadêmicos e a sociedade em geral. Tem sido uma
ferramenta importante para o CREF14/GO-TO cumprir
sua missão social em defender a sociedade no seu direito
de ser atendida por profissionais de Educação Física em
espaços adequados.
É possível resolver a maioria das questões via portal:
denúncias, defesas, requerimentos, inscrições, sugestões,
criticas, avaliação entre outras.
Uma das páginas mais visitadas é a de “Oportunidade” na
qual os empresários postam gratuitamente oportunidades
de trabalho e estágio. Nesta seção do portal também são
inseridas oportunidades em concursos, seleções, bolsas de
estudos e outras promoções. Vários empresários já
venderam equipamentos, estabeleceram sociedades,
locaram ou venderam equipamentos e academias, através
deste serviço gratuito oferecido pelo CREF aos seus
registrados. São vários exemplos de empresários que
pretendiam encerrar suas atividades e em dois ou três dias

profissionais que buscam vagas de trabalho e para os
acadêmicos que pretendem fazer estágio. Quatro é o número médio
de oportunidades que
são postadas
diariamente.
Este serviço prestado
gratuitamente pelo
CREF14/GO-TO foi
uma sugestão de um
profissional recém
formado que
beneficia centenas de
pessoas anualmente.
É um exemplo de que
a s c r i t i c a s
construtivas e
sugestões são
importantes para
uma boa gestão do seu Conselho Profissional, por isso não deixe de participar,
acesse o portal www.cref14.org.br diariamente.

PROJETOS DE LEI: EDUCAÇÃO OLÍMPICA NAS
ESCOLAS DE GOIÁS E TOCANTINS
Conselheiros, mobilizadores, fiscais vem percorrendo várias
cidades de Goiás e Tocantins e levando projetos de lei às
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais. Um dos
projetos mais importante, em função do momento histórico
brasileiro, é o Projeto de Lei que Cria a Semana da Educação
Olímpica nas Escolas.
A idéia é levar aos alunos da
educação básica os
verdadeiros valores
olímpicos, ou seja:
EXCELÊNCIA: dar o
melhor de si no campo de
Deputada Luana Ribeiro - Tocantins
jogo, na escola e em casa.

Significa fazer o melhor não apenas para
vencer, mas para participar sempre. Ter
objetivos e crescer junto com eles.
AMIZADE: entender que todos – da
turma, da escola, do país e do mundo –
podem ser amigos e que as diferenças
(econômicas, raciais, religiosas) não têm
importância e devem ficar para trás.
RESPEITO: por si mesmo, pelo outro,
pelas regras, pelo meio ambiente.
Respeitar o fair play (jogo limpo) e lutar
contra a utilização de doping no esporte.
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Vereador Anselmo Pereira - Goiânia

Deputado Estadual Bruno Peixoto - Goiás

