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Três anos passaram muito rápido. Recebemos em 2015, um cref18
com muitos desafios, e incontáveis responsabilidades. Juntos
traçamos metas factíveis e executáveis a curto, médio e longo
prazo. O resultado: sucesso absoluto.
Graças ao empenho de todos os conselheiros, colaboradores e
todos os envolvidos no processo, conseguimos aos poucos,
engrandecer a educação física nos estados do pará e amapá, e levar
nossa imagem profissional, a um patamar mais elevado,
incrementando qualidade no atendimento a população, e
aumentando o nível de exigência De qualificação profissional, na
oferta dos serviços prestados.
Os desafios não param por aqui. Temos muito a evoluir nesses
próximos 3 anos a frente do cref18, mas com um planejamento
estratégico bem alinhado, ouvindo principalmente os profissionais
no dia a dia, acreditamos que alçaremos vôos bem maiores na
condução da educação física da nossa região.
Nós, que fazemos parte da atual gestão do CREF18, Contaremos
sempre com todos os filiados, na condução dessa instituição que
cresce todos os dias.
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A boa orientação faz a diferença

ARTIGO

LIBERAÇÃO
MIOFASCIAL E
DOR LOMBAR
LAÍS SOUZA E
SILVA
CREF 003505-G/PA

Com o avanço da ciência, e o crescimento de doenças relacionadas ao sedentarismo, a busca por atividade física
para manutenção da saúde, tem crescido significativamente. Pessoas de todas as idades, buscam a prática com
ou sem orientação profissional, em busca de melhoria nos padrões de saúde que se encontram. Nesse contexto,
várias patologias podem ser identificadas em uma avaliação física inicial, e o conhecimento multidisciplinar, é
muito importante para que o profissional de Educação Física, se municie de um arcabouço de conhecimento
teórico/prático, para entender e melhor intervir na condição atual do seu aluno. Nessa perspectiva, tenho
encontrado na minha prática diária como Personal Trainer, vários clientes com a mesma queixa, dor lombar.
A dor lombar, é uma condição que pode atingir até 65% das pessoas anualmente e até 84% das pessoas em algum
momento da vida, apresentando uma prevalência pontual de aproximadamente 11,9% na população mundial, o
que causa grande demanda aos serviços de saúde. (Nascimento PRC, Costa LOP, 2015, p.1), sendo uma das dores
mais frequentes e prevalentes no ser humano. As causas da lombalgia parecem ser complexas e multifatoriais.
Os componentes psicossociais, a limitação física, o desequilíbrio muscular, as alterações posturais e motoras,
bem como a cinemática vertebral são causas prováveis para a dor lombar não específica. Sendo inúmeras as
técnicas de reabilitação que se podem aplicar para esta patologia, a técnica de liberação miofascial, é uma
opção e pode ser aplicada em todas as regiões do corpo. A liberação miofascial compreende um conjunto de
técnicas de terapia manual com a particularidade de aplicar pouca pressão, alongamentos (libertação) da
fáscia de longa duração, de forma a diminuir a dor e restaurar a tensegridade, comprimento do tecido, tendo
assim como resultado a otimização da função tecidular.
A temática é bastante extensa, e carece de aprofundamento e capacitação, para que seja bem aplicada dentro
das particularidades e necessidades de cada cliente. Aplicá-la aleatoriamente e sem critério, além de não
proporcionar benefícios ao seu cliente, poderá resultar em efeito contrário e causar insatisfação permanente
ou até mesmo alguma patologia gerada pelo mal uso da técnica.
A boa orientação faz a diferença.
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II CONCREF

CONGRESSO
INTERNACIONAL
MACAPÁ - AP
15 a 17 de NOVEMBRO
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Marabá e
parauapebas

Altamira

Mocajuba

Santa izabel

AÇÕES

CREF
itinerante
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Belém
Nos dias 22 e 23 de abril,
aconteceu uma mega operação em
Belém e região metropolitana,
que teve como foco principal, os
prestadores de serviço que atuam
na área de crossfit. Foram
identificadas irregularidades e
notificados para que
regularizassem as pendências
junto aos órgãos competentes.

AÇÕES

Orientação e
FISCALIZAÇÃO
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Teve início em junho, uma série de
ações de orientação e fiscalização do
cref18, em parceria com a vigilância
sanitária de belém. Em um primeiro
momento, os estabelecimentos estão
sendo notificados, advertidos e
orientados sobre quais as
providências tomarem para
regularização. O segundo momento
será de novas visitas para
verificação de cumprimento de
prazos e regularização

Macapá

AÇÕES

Orientação e
FISCALIZAÇÃO

Durante 10 dias no mês de fevereiro, a
equipe de fiscalização, percorreu todo o
estado do amapá, orientando e
fiscalizando todos os estabelecimentos
esportivos. Muitas irregularidades foram
detectadas, e os prazos para
regularização foram estabelecidos em
conjunto com os demais órgãos
participantes da operação.
Nos dias 25 e 26 de abril, em parceria com a
delegacia especializada de defesa do
consumidor e polícia civil, foi realizada
operação em todos os estabelecimentos
esportivos de Macapá e Santana
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Interior do pará
Ação de orientação e
fiscalização na cidade de
redenção. Academia recebendo
o selo de “academia legal”,
concedido a todas academias
em dia com suas obrigações
junto ao conselho.

AÇÕES

Orientação e
FISCALIZAÇÃO
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Ação de orientação e
fiscalização na cidade
de Mocajuba.

Santarém
Entre os dias 11 e 20 de março, a região
oeste do pará foi mais uma vez o alvo
das fiscalizações. Foram notificados
todos os estabelecimentos esportivos,
e concedido prazo para regularização.

AÇÕES

Orientação e
FISCALIZAÇÃO
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Como desdobramento da ação de
março, foi realizado nos dias 28 e 29 de
junho, a operação malhação ii, que
contou com a participação de
importantes órgãos fiscalizadores,
que atuaram em conjunto, dando maior
efetividade à ação.

Belém
Cref18 presente em cerimônia de Outorga de grau
AÇÕES

Entrega de
cédulas de
identificação
profissional

10

Aconteceu no dia 18 de janeiro de
2019, a cerimônia de outorga de grau,
dos concluintes do curso de
bacharelado em educação física da
universidade da amazônia belém. O
cref18 esteve presente, credenciando
70 novos bacharéis. Parabéns a todos!

No dia 1 de fevereiro de 2019 no
hangar, o cref18 esteve presente na
cerimônia de outorga de grau, de
novos licenciados em educação física
da escola superior da amazônia. Na
oportunidade o presidente Cristiano
gomes, credenciou e fez a entrega de
cédulas aos novos profissionais.
Parabéns a todos!

DEMAIS MUNICÍPIOS do pará
Cref18 presente em cerimônia de Outorga de grau
AÇÕES

Entrega de
cédulas de
identificação
profissional
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Nos dias 29 e 30 de março, aconteceu a
cerimônia de outorga de grau, dos
concluintes do curso de licenciatura
em educação física da universidade do
oeste do Paraná, nas cidades de
marabá e parauabebas. O cref18
esteve presente, participando da
cerimônia e credenciando novos
profissionais habilitados para o
exercício profissional

Marabá - pará

Parauapebas - pará

O presidente do CREF18, professor
Cristiano gomes, esteve no dia 13 de
abril na faculdade conhecimento e
ciência, ministrando a palestra “a
importância do profissional de
educação física para sociedade”. Na
oportunidade, foram tiradas
dúvidas sobre o conselho e sanados
diversos questionamentos sobre as
áreas de atuação do bacharel e
licenciado

AÇÕES

Cursos de
capacitação
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Em Altamira, foi realizado o curso de
Avaliação Física, Funcional, Genética
aplicado ao Personal Training
(treinamento individualizado na
escola nos esportes e na saúde).
ministrado pelo Dr. José Fernandes
Filho e a Dra. Paula Roquetti, foi
realizado nos dias 16 e 17 de março,
com 120 participantes, entre
profissionais e acadêmicos

Em mocajuba, O conselheiro Tomaz
Aquino, ministrou o Curso de
Voleibol na Escola: Da iniciação ao
treinamento, nos dias 26, 27 e 28 de
fevereiro de 2019 no Ginásio
poliesportivo Irmã Vieira. Contando
com a participação de 30
profissionais como participantes.

AÇÕES

Cursos de
capacitação
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Foi realizado em castanhal no
dia 27 de abril, o Curso: HITT e
sua aplicação na prevenção de
doenças cardiovasculares.
Ministrado pelo professor
Reinaldo caldas, contou com a
participação de profissionais e
acadêmicos da cidade e região.

AÇÕES

Cursos de
capacitação
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Curso ministrado pela conselheira
telma SUELY, na cidade de santa
Izabel com a temática: as
competências e habilidades na
educação física - vivenciando
práticas integradoras.

Belém - 8 a 10 de maio
Capacitação em atendimento ao
profissional, para todos os
colaboradores que atuam nessa
área.

AÇÕES

capacitação DE
COLABORADORES
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Belém - 23 de abril
O setor jurídico em parceria com a coordenação de fiscalização do CREF18,
realizou Capacitação em fiscalização para 18 fiscais habilitados para o
exercício. A capacitação aconteceu no auditório da UEPA belém, e teve como
foco procedimentos de abordagem, e aspectos jurídicos que permeiam o
exercício profissional em educação física

NEGOCIAÇÃO
A partir de agosto, estará disponível a
opção de parcelamento no cartão de
crédito, para todos os débitos em
atraso. Não percam essa oportunidade
de regularizar o seu débito.

INFORMES

filiados!!!

PESSOA FÍSICA
PESSOA JURÍDICA

É muito importante, que todos tenham
seu cadastro atualizado junto ao
conselho. É de responsabilidade do
profissional e pessoa jurídica, mantêlo em dia. Caso tenha alterado algo,
acesse nosso site e faça a atualização

DENÚNCIAS!!!
PROFISSIONAL. VOCÊ É O NOSSO FISCAL
DIÁRIO. NÃO DEIXE DE DENUNCIAR, TODAS AS
IRREGULARIDADES QUE ENCONTRAR, ONDE
QUER QUE ESTEJA. CONTAMOS COM VOCÊS.
WWW.cref18.org.br/denuncias
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PREMIAÇÃO

MELHORES DO ANO

17

PREMIAÇÃO

MELHORES DO ANO
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PREMIAÇÃO

MELHORES DO ANO
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O PRESIDENTE CRISTIANO GOMES, ESCOLHEU ALEATORIAMENTE,
ACADEMIAS NA CAPITAL PARAENSE, PARA HOMENAGEAR AS MAMÃES
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA. NA OPORTUNIDADE, FOI
PARABENIZADO PELO SEU DIA E DE FORMA SIMBÓLICA, PRESENTEADAS COM
UMA ROSA, EM NOME DE TODOS OS CONSELHEIROS DO CREF18. AS
FELICITAÇÕES ESTENDERAM-SE A TODAS AS MAMÃES PROFISSIONAIS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA. AS AÇÕES ESTENDERAM-SE TAMBÉM NA CIDADE DE
CASTANHAL, E OS CONSELHEIROS DÊNISON E MAURO, FORAM PREMIARAM
AS MÃES.

DIA DAS MÃES

HOMENAGEM
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A exigência de graduação em educação
física para o exercício da atividade de
treinador profissional de futebol,
prevista no Projeto de Lei do Senado
369/2015, foi debatida na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS). O texto já foi
rejeitado pela Comissão de Educação,
Cultura e Esporte (CE) e caberá à CAS o
parecer final.
O diploma de licenciatura em
educação física poderá passar a ser
obrigatório para professores da
disciplina. É o que estabelece o
Projeto de Lei do Senado (PLS)
488/2015, aprovado na Comissão de
Educação, Cultura e Esporte (CE). O
texto seguirá para a Câmara dos
Deputados, se não houver recurso
para análise em Plenário.

O QUE ACONTECE

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
PROFISSIONAL FERNANDO SILVA,
ASSUME A COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE
ESPORTE E LAZER DA SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. COM ATUAÇÃO
RELEVANTE NO ESPORTE PARAENSE, O
PROFESSOR ATUOU NOS ÚLTIMOS 3
ANOS, NA FISCALIZAÇÃO DO CREF18.
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MANDATO 2019-2021

Conselheiros

ALBERTO CARLOS ALVES DE MENEZES

JORGE RIBEIRO MIRANDA

ALTAMIRO RAIMUNDO DA SILVA FILHO

JORGE SILVA SOUSA

ANA PAULA DE MIRANDA GOMES

LEILA OTÁVIA COSTA FERREIRA

BIRATAN DOS SANTOS PALMEIRA

LILIANNE DO SOCORRO G. FREITAS

COSMO RODRIGUES FILHO
CRISTIANO DE MIRANDA GOMES

MARICELI REGINA DE CARVALHO

DEIVISON DE OLIVEIRA RIBEIRO

MARIELA DE SANTANA MANESCHY

DÊNISON ALEXANDRE DE O. RIBEIRO

MAURO ALLAN DA COSTA NAGATA

DEYLA OLIVEIRA RIBEIRO
ÉDER DO VALE PALHETA
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LÚCIO ANTÔNIO HACKENHAAR

PEDRO GILMAR DANTAS DA CUNHA
ROBERTO MENDES RAMALHO

FABIO SILVA DE SOUZA

SANDRA MARIA SOUZA MALCHER

FERNANDO PEREIRA DE JESUS

TELMA SUELY B. DO NASCIMENTO

IRLANE DE OLIVEIRA QUARESMA

TOMAZ DE AQUINO JACÓ DE AZEVEDO

ITAMARA DA NATIVIDADE SOUSA

WALMINA ARAÚJO PEREIRA

MANDATO 2019-2021

Conselheiros
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SEDE
BELÉM
Av. Generalissimo Deodoro, 877 - Galeria João & Maria, Salas 11 e 12
- Nazaré - Belém/Pa CEP: 66040-140

FALE CONOSCO

NOSSOS
ENDEREÇOS

SECCIONAIS
SANTARÉM

MACAPÁ
Av. Ataíde Teive, Nº 1081 B (sala
térreo), Centro - Macapá/Ap CEP:
68900-095

Av. Plácido de Castro, 1505,
Aparecida - Santarém/Pa CEP:
68040-090

CASTANHAL
Av. Barão do Rio Branco, 1945,
Centro - Castanhal/Pa CEP:
68742-404
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FALE CONOSCO

NOSSOS
CANAIS DE
COMUNICAÇÃO

Redes sociais

SITE

CREF18

www.cref18.org.br

TELEFONES

E-MAILs

BELÉM - 91-32236688 /

CREF18@cref18.org.br

33236836 / 33236151

AMAPA@cref18.org.br

MACAPÁ - 96-32251920

SANTAREM@cref18.org.br

SANTARÉM - 93-35232677

CASTANHAL@cref18.org.br

CASTANHAL - 91-37215076
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