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Um novo jeito de 
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dentro de tudo 
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Retrospectiva: 3 anos de gestão
Fala aí, Presidente!

Tomei posse no final de 2018 na gestão do CREF1 até dezembro de 2021. Ao assumir tinha uma série de projetos, 
principalmente direcionado para a área de Educação Física Escolar, que em função da pandemia tiveram que ser 
postergados. Tivemos que nos reinventar. Leia mais...

Leia mais...

Leia mais...

Leia mais...

A HISTÓRIA DE UM PRECURSOR
OWSVALDO DINIZ MAGALHÃES

Projeto Incluir
Quase 46 milhões de brasileiros, cerca  
de 24% da população, declarou ter algum 
grau de dificuldade: deficiência mental/
intelectual, enxergar, ouvir, caminhar ou 
subir degraus, segundo dados, do Censo 
Demográfico do Brasil de 2010, realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

A equipe de fiscali-
zação do CREF1 visi-
tou diversos bairros 
e municípios no Es-
tado do Rio de Janei-
ro. Conheça as ações 
durante o mês de no-
vembrp.

Boletim de fiscalizações 
Novembro 2021

Coluna  
Educação Física  
é Saúde
Estudos vêm de-
monstrando uma  
associação inversa 
entre nível habitual 
de atividade física e 
as complicações da 
COVID-19. Leia mais...

Presidente Rogerio Melo

Foto do acervo do Instituto Incluir

Fiscalização sem irregularidade

http://cref1.org.br/cref/
http://www.instagram.com/p/CUOAINqlc0g/?utm_source=ig_web_copy_link
http://wa.link/jk614t
http://www.facebook.com/cref1oficial/
http://twitter.com/CREF_1?lang=pt-br
http://www.youtube.com/user/CREF1RJES
http://www.instagram.com/cref1/
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Retrospectiva: 3 anos de gestão
Os desafios e as conquistas da gestão

Tomei posse no final de 2018 na gestão 
do CREF1 até dezembro de 2021. Ao as-
sumir tinha uma série de projetos, prin-
cipalmente direcionado para a área de 
Educação Física Escolar, que em função da 
pandemia tiveram que ser postergados. 
Tivemos que nos reinventar. No início  
da gestão, demos posse as primeiras co-
missões que tem como objetivo levar o 
conselho para mais próximo do profis-
sional, sendo o cerne de seu voluntaria-
do a interface entre os profissionais da 
região e os conselheiros, fazendo que as 
necessidades pontuais de cada região 
sejam resolvidas com celeridade, respei-
tando a especificidade de cada grupo. 
Neste período, também tivemos vários 
encontros com parlamentares sempre 
reivindicando leis que beneficiam a so-
ciedade, através da Educação Física.  
O dia 1° de setembro de 2019, foi come-
morado junto com os profissionais em 

Presidente Rogerio Melo

12 encontros, em municípios do estado 
do Rio de Janeiro e Espírito Santo, sen-
do essa comemoração disponibilizada 
para todos os profissionais que assim 
desejaram participar. Foram também 
várias visitas as universidades, onde fo-
ram apresentadas as competências do 
conselho para os futuros profissionais 
de Educação Física. Chegou o ano de 
2020, onde o mundo foi invadido pela 
pandemia do Covid-19 e o CREF1 teve 
de se adequar a situação apresentada.  
As jornadas passaram a ser online assim 
como o Suporte Básico de Vida – SBV. 
As fiscalizações continuaram atuantes.  
Neste  mesmo ano, os profissionais de 
Educação Física foram reconhecidos 
pela classificação brasileira de ocupações 
dentro da rede de atenção a saúde sob 
o código 2341-40, como profissional de 
Educação Física na saúde. No final deste 
mesmo ano, o CREF1 esteve em reunião 
com o Presidente da República, onde 
tratou de diversos assuntos relevantes 
a Educação Física, dentre eles, a oficiali-
zação das academias como unidades de 
saúde e buscando resolver o vício da ini-
ciativa que existe na lei que regulamen-
tou a profissão. Na ocasião, foi entregue 
ao presidente a estatueta do Discóbolo 
de Miron, símbolo da Educação Física. 
Em 2021, os profissionais registrados no 
CREF1, por serem considerados da área 
da saúde, foram vacinados junto com os 
outros colegas. Outra conquista, foi o re-
conhecimento da Lei de Essencialidade 
em vários municípios, o que proporcio-
nou a abertura dos espaços de ativida-

des físicas, garantindo a empregabilida-
de dos profissionais de Educação Física, 
que tiveram a oportunidade de prosse-
guir trabalhando a saúde da população. 
Realizamos visitas as prefeituras, onde 
ainda estamos entregando, um ofício 
solicitando a inclusão dos profissionais 
de Educação Física em todas as decisões 
voltadas para a saúde dos municípios.

Ao término da gestão, que tivemos que 
aprender com a pandemia, conseguimos 
a consolidação no cenário político nacio-
nal, avanços significativos junto a algu-
mas prefeituras e a abertura para que 
o profissional de Educação Física pos-
sa estar junto do conselho através das  
comissões regionais.

Aproveito a oportunidade para dese-
jar um Feliz Natal e que o ano de 2022 
possa ser de vitórias para todos nós!

Pr
ofi

ss
io

na
l L

uc
ia

na
 S

im
õe

s

Pr
ofi

ss
io

na
l W

ak
ka

ce
 d

e P
au

la

Suporte básico de vida
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Projeto Incluir
Objetivos do Projeto

Objetivos do Projeto

Quase 46 milhões de brasileiros,  
cerca de 24% da população, declarou 
ter algum grau de dificuldade: deficiên-
cia mental/intelectual, enxergar, ouvir,  
caminhar ou subir degraus, segundo  
dados, do Censo Demográfico do Brasil 
de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro  
de Geografia e Estatística (IBGE).

Durante uma pesquisa desenvolvida pelo 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
(In) Atividade Física e Exercício da Univer-
sidade Federal Fluminense, apenas o 17% 
dos mais de 5 mil municípios do Brasil, 
tem projetos e ações voltadas para inclusão 
e esporte de pessoas com deficiência.

Dados tão importantes merecem o 
dobro de atendimento e especialização. 
O Instituto Incluir criou o Projeto Bra-
sil Diversidade, com o objetivo de gerar 
mais oportunidades através do espor-
te para pessoas que vivem em extrema 
vulnerabilidade e possuem algum tipo 
de deficiência.

O instituto Incluir, atua há 
mais de 10 anos no Rio de  
Janeiro e em todo o Brasil, foi 
fundado pela empreendedora 
social Carina Alves. O dire-
tor de esportes e profissional 
de Educação Física, Patrick  
Souza atua também à frente 
dos projetos. Atualmente exe-
cutam 12 ações sociais de ati-
vidade física, saúde, educação 
inclusiva, cultura, formação 
profissional e atendimento  
às famílias.

A instituição conta com 
diversas parcerias que per-
meiam os setores públicos e 
privados, o que torna possí-
vel executar os projetos, atra-
vés das leis de incentivos fis-
cais dos governos federais, 
estaduais e municipais.

Com o objetivo de garantir 
educação inclusiva e equi-
tativa de qualidade para 

Atualmente, 400 pessoas com e sem 
deficiência são atendidas gratuita-
mente nos estados do Rio de Janeiro  
e São Paulo. Oficinas esportivas peda-
gógicas como: vôlei sentado na quadra 
e na praia, bocha paraolímpica, nata-
ção, surf, além de esportes em qua-
dras dentro das comunidades mais 
carentes do Rio.

Em ambos estados, as aulas são  
ministradas por 10 profissionais de Edu-

cação Física e 17 estagiários discentes 
do curso, todos os alunos e familiares 
são acompanhados por um atendimento 
multiprofissional especializado no aten-
dimento à pessoas com deficiência.

As aulas no Rio de Janeiro, são mi-
nistradas na praia de Recreio dos Ban-
deirantes, altura do Posto 12, próximo à 
praça Tim Maia, nos dias e horários: ter-
ças e quintas das 08H às 10H (surf); terça 
a sexta-feira das 13H às 15H (natação).

pessoas com deficiência, o 
Instituto Incluir promove 
dois projetos de capacita-
ções internacionais com ins-
tituições universitárias na  
Europa para profissionais de 
Educação Física que desejam 
se especializar na área.

EsportivaMENTE, com o Ins-
tituto Politécnico de Leiria de 
Portugal, todas as aulas são 
ministradas de forma virtual  
no Brasil.

Desde o ano 2016, mais de 
700 alunos já participaram no 
Pulsar e 300 alunos no Espor-

mil pessoas de diversas nacio-
nalidades, estados e regiões 
do Brasil sendo impactadas  
por estas especializações.

Para se candidatar, a Incluir 
disponibilizou um edital  
público no site, o aluno deve 
ter disponibilidade para cum-
prir a carga horária e preen-
cher os requisitos descritos 
em cada edital, as vagas são 
limitadas para manter a qua-
lidade do conteúdo.

A terceira turma começa no 
mês de novembro/2021, com 
50 vagas gratuitas. Inscreva-
-se aqui! https://lepedi-ufrrj.
com.br/editais/

Participe em cada ação atra-
vés do site www.institutoin-
cluir.com.br/ e também nas 
redes sociais: @instituto_in-
cluir. Para mais informações 
entre em contato: 21- 97105-
1551/21- 99733-9791

O Programa de Capacita-
ção para Profissionais Para-
esportivos (Pulsar) possui 
uma parceria a com Deutsche  
Sporthochschule Köll na 
Alemanha, já o Projeto  

tivamente em 2020. Os cursos  
teóricos e práticos ganharam 
força por conta do formato 
online com uma plataforma 
digital exclusiva para os parti-
cipantes, ao todo, são mais de 

Foto do acervo do Instituto Incluir
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Coluna  
Educação Física é Saúde

Diretor técnico-científico dos programas 
de reabilitação cardiometabólica, oncoló-
gica e pós-Covid19 da CMED-BRASIL

Gustavo Gonçalves Cardozo
CREF: 020150 G/RJ

Estudos vêm demonstrando 

uma associação inversa entre 

nível habitual de atividade física 

e as complicações da COVID-19. 

Sabe-se que o vírus SARS-COV2 

pode agir sistemicamente ge-

rando sequelas corporais, tendo 

como consequência a redução 

da qualidade de vida.

Acredita-se que o exercício físico, 

com o auxílio de hábitos saudáveis, 

possa exercer um efeito positivo 

sobre as sequelas da COVID-19, 

em especial na redução da fadiga e  

recuperação da massa muscular.

Inúmeros ensaios clínicos es-

tão em andamento observando os 

efeitos do treinamento físico sobre 

a capacidade funcional de pesso-

as que apresentaram a COVID-19 

(Reabilitação pós-COVID-19).

A informação, oriunda da li-

teratura atual sobre reabilitação 

pós-COVID-19, ainda é baseada 

em artigos de opiniões de espe-

cialistas. Recomenda-se, antes 

do início do programa de exer-

cícios físicos com o profissional 

de Educação Física, que os indi-

víduos realizem uma avaliação 

médica para identificação de 

possíveis sequelas da COVID-19.

Após a estabilidade clínica, os in-

divíduos devem realizar avaliações 

morfofuncionais e progredirem 

em um programa de treinamento 

físico (baseado em exercícios ae-

róbios, de força muscular, funcio-

nais e outros), respeitando sem-

pre os princípios científicos. É de 

suma importância a monitorização  

diária dos indivíduos e a interação 

multiprofissional em saúde nesse 

processo de restauração das fun-

ções fisiológicas pós-COVID-19.

Boletim de fiscalizações  
Novembro 2021

A equipe de fiscalização do CREF1 visitou diversos bairros 
e municípios no Estado do Rio de Janeiro. Conheça as ações 
durante o mês de novembro.
Fiscalizações: 141
Profissionais regulares: 339
Profissionais irregulares: 145

Bairros visitados no município do Rio de Janiero:
Jacarepaguá (Taquara, Tanque, Freguesia, Itanhangá e Anil), 
Leblon, Vila Isabel, Padre Miguel, Nova Iguaçu (Ambaí e Luz), 
Guaratiba, Engenho de Dentro, São Conrado, Gávea, Jardim 
Botânico, Botafogo, Vicente de Carvalho, Rocha Miranda, 
Méier, Pilares, Tijuca, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Catete, 
Vila Valqueire, Nilópolis (Cambuis), Recreio dos Bandeirantes, 
Penha, Duque de Caxias (Vila Santa Cruz, Parque Paulista, 
Vila Araci, Centro, Jardim 25 de Agosto, Jardim Olavo Bilac, 
Doutor Laureano e Jardim Primavera), Santa Cruz, São Gonça-
lo (Tribobó, Mutuá, Mariambi e Colubandê), Rio Bonito (Bela 
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Exercício ilegal da profissão

Vista e Praça Cruzeiro), Barra 
da Tijuca, Irajá, Cosmos, Mar-
cehal Hermes, Jardim Ban-
gu, Realengo, Pedra de Gua-
ratiba e Paracambi (Lages e 
Centro), Itaguaí (Vila Marga-
rida, Engenho, Centro, Brisa 
Mar, Santana e Nova Itaguaí), 
Campo Grande, Penha, Ma-
dureira, Cascadura, Paciência, 
Sepetiba, Ilha do Governador  
(Portuguesa e Zumbi), Fla-
mengo e Laranjeiras.

Bairros de outros municí-
pios:
São Sebastião do Alto (Valão 
do Barro), Trajano de Moraes 
(Centro e Visconde de Imbé), 
Santa Mari Madalena (Centro 
E Itaporanga) e Saquarema 
(Porto da Rosa e Barreira).

Irregularidades encontradas 
durante as inspeções:
Exercício ilegal da profis-
são: 17 (três encaminhados à  
Delegacia da Policia)
Sala desprovida: 13
Pessoas Jurídicas sem re-
gistro: 27
Pessoas jurídicas sem res-
ponsáveis técnicos: 29
Sem Suporte Básico de Vida: 80
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