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OFICIO CREF5/GAPRE N. º 194/2021

Fortaleza, 03 de fevereiro de 2021.

A Sua Excelência Sr. Camilo Sobreira de Santana - Governador do Estado do Ceará

O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA QUINTA REGIÃO - CREF5,
Autarquia Federal  Especial,  com jurisdição no estado do Ceará, por sua Presidente,
ANDRÉA  CRISTINA  DA  SILVA  BENEVIDES,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  em
conformidade com as disposições insertas na Lei Federal n. º 9696/98, e no inciso XIII
do  artigo  7º  da  Constituição  Federal,  vem,  respeitosamente,  diante  de  Vossa
Excelência,  com  o  propósito  de  prevenir  responsabilidades  e  salvaguardar  direitos
expor para ao final requerer:

CONSIDERANDO que  a  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)  declarou  em  11  de
março de  2020,  que  a  contaminação  com o  coronavírus  causador  da  COVID  -  19,
caracteriza pandemia;

CONSIDERANDO os  termos  do  Decreto  nº  33.510,  de  16  de  março  de  2020,  do
Governo do Estado do Ceará, que decretou situação de emergência em saúde e dispõe
sobre  medidas  para  enfrentamento  e  contenção  da  infecção  humana  pelo  novo
coronavírus;

CONSIDERANDO  o  ultimo  Decreto  n.  º33.918,  de  02  de  fevereiro  de  2021,  que
estabelece novas medidas a evitar a disseminação da COVID19;

CONSIDERANDO que  compete  aos  Conselhos  Regionais  “fiscalizar  o  exercício
profissional  na  área  de  sua  jurisdição  representando,  inclusive,  às  autoridades
competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua
alçada”

CONSIDERANDO que por força normativa expressa é também da competência dos
Conselhos  Regionais  “estimular  a  exação  no  exercício  da  profissão,  velando  pelo
prestígio e bom conceito dos que a exercem;
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CONSIDERANDO que na recente norma ficaram delimitadas algumas atividades
econômicas,  na  forma  a  seguir,  conforme  preconizou  o  artigo  1º  e  seguintes  do
Decreto, a saber:

Art.  1º A partir  do dia  03 até  o dia  17 de fevereiro de 2021,  as  atividades
econômicas, no município de Fortaleza, observarão as seguintes medidas: I - de
segunda a domingo, a partir das 20 horas até as 6 horas do dia seguinte, fica
suspenso o funcionamento de quaisquer atividades do comércio, da indústria e
de  serviços  não  essenciais;  II  -  aos  sábados  e  domingos,  o  atendimento
presencial em restaurantes e demais estabelecimentos para alimentação fora
do lar,  inclusive praças de alimentação,  barracas de praia e restaurantes  de
shopping centers, somente poderá ocorrer até as 15 horas.§ 1º No horário de
restrição de que trata o inciso I, do “caput”, deste artigo, só poderão funcionar:
I - serviços públicos essenciais; II - farmácias; III - hospitais e demais unidades
de  saúde  e  de  serviços  odontológicos  de  emergência;  IV  -  laboratórios  de
análises clínicas; V - segurança privada; VI - imprensa, meios de comunicação e
telecomunicação em geral; VII - funerárias

Outrossim, pedimos a vênia que Vossa Excelência,  reconsidere pela inclusão
das Academias de Ginástica nesse rol de atividades econômicas, pois como já ficou
sobejamente comprovado, em pesquisa nacional, que a atividade física reduz em 34%
as internações pelo coronavírus.

Já é um consenso que o exercício faz bem à saúde física e mental, e a prática
regular  do  exercício  físico  atua  como  modelador  do  sistema  imune,  de  forma  a
estruturar progressivamente a resposta fisiológica à minimização do dano, sendo um
fator determinante a essencialidade das academias de ginástica para a saúde diante da
pandemia da COVID19 no Brasil, notadamente no estado do Ceará.

Urge deixar em relevo conforme protocolo que alhures acostado, desenvolvido
por  uma  equipe  médica,  existe  segurança  na  manutenção  dos  horários  o  retorno
conforme as diretrizes das autoridades sanitárias,  como por exemplo, realização de
testes antes do reinício das atividades, e uma metodologia de testes e monitoramento
por uma equipe médica. 
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Finalmente, diante da salutar importância das academias para promover saúde,
destacando o papel dos profissionais de Educação Física para prescrever e acompanhar
a  intensidade  dos  exercícios  praticados  pelos  alunos  dos  estabelecimentos,
considerando que as academias não são espaços de lazer, como bares e restaurantes,
sendo o exercício físico um aliado importante que traz um benefício adicional neste
momento de  pandemia,  pedimos  a  Vossa  Excelência  que  as  academias  fiquem no
segmento de estabelecimentos essenciais ou, pelo menos, possam funcionar até as 22
horas. 

 
             Sem mais no momento, renovamos a Vossa Excelência, votos de estima e
apreço, no aguardo de um retorno com a maior brevidade, considerando o período
emergencial que ora atravessamos.

                            Respeitosamente, 

Andréa Cristina da Silva Benevides
CREF 000020-G/CE

Presidente
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