
    

   
Membros efetivos 

Desire Maridakis – CREF 006536 – G/RS 

• Pós-graduada em Treinamento Desportivo 

• Ex-atleta de Voleibol profissional; 

• Servidora pública da Prefeitura de Canoas desde 
 1985, Coordenadora técnica do Centro Olímpico  

• Municipal durante 16 anos, 

• Em 2015 foi eleita profissional destaque na área de 
Recreação e lazer do RS.     

 
 

Lauro Ubirajara de Aguiar – CREF 002782 G/RS 

• Pós-Graduação em Ginástica Laboral na Empresa (UFRGS)   

• Coautor do Livro Profissional da Educação Física - 
Protagonista da Ginástica Laboral – CONFEF-CREFs (2014). 

•  Conselheiro Estadual do Esporte da SEDACTEL RS; 

• Delegado Estadual na Conferência Est. da Saúde em 
Vigilância Sanitária e Representante do Fórum Regional das 
Profissões da Saúde RS; Atual Vice-presidente do CREF. 

Everton Deiques – CREF 008538 G/RS 

• Mestre em Reabilitação e Inclusão no   IPA;  

• Pós-Graduado em Cinesiologia e em Ciência Aplicada 
ao Futsal e Futebol (UFGRS) 

• Gestor da Deiques Companhia Esportiva; 

• Delegado Regional da Delegacia do FIEP/RS. 

 

Luiz Antonio Crescente – CREF011797 G/RS 

• Mestre em Ciências do Movimento Humano (UFRGS)  

• Atualmente é professor de graduação nos Cursos de 
Medicina e Educação Física na ULBRA e na pós-graduação da 
Universidade Corporativa Mãe de Deus.  

• Trabalha como Médico do esporte e fisiologista do S.C. 
Internacional e  da atual Seleção Brasileira, médico do 
Instituto de Medicina do Esporte do Hospital Mãe de Deus. 

João Batista Rocca Nunes - CREF 002365G/RS 

• Graduado pelo IPA 

• Diretor Técnico da JBnunes Academia 

• Especialização em Treinamento Desportivo - 
Moscou/Rússia  

• Life Coach – IBC/2017. 

 

Fabiane Póvoa – CREF008729 G/RS 

• Pós-graduação em Arte, Corpo e Educação (UFGRS);  

• Professora de Esportes e Dança na escola Paraolímpica RS 
Paradesporto, de Esporte e Dança de Porto Alegre, e na 
APAE de Eldorado do Sul (educação física e dança); 

• Atual Professora na ACELB. Atuou como Professora no 
CEEM-Especializados TEA, Síndrome de Down, PPDs. 

Joao Vicente Scholles – CREF 003966 G/RS 

• Pós-graduado em Gestão de Iniciativas Sociais (UFRJ, 
e Psicologia Organizacional (Ulbra);  

• MBA Executivo em Gestão Empresarial (Cesuca); 

• Atuou no SESI RS na Gestão e otimização dos espaços 
de esporte e lazer, 

• Atuou na gestão de academias e operação de 
programas de Ginástica Laboral  

Paulo Henrique Lopes - CREF 003080 G/RS 

• Graduado: Educação Física; (UFRGS),  

• MBA em Gerenciamento de Projetos UNILASALLE, 2015;  

• Delegado Adjunto da FIEP/RS; 

• Professor de Educação Física Sem Fronteira da FIEP/RS  

• Gerente de Unidade (Centro Olímpico Municipal – Prefeitura 
de Canoas/SMEL); 

• Conselheiro do Conselho Municipal de Esporte de Canoas. 

Paulo Ricardo Ayres – CREF 000997 G/RS 

• Mestre em Ciências Aplicadas a La Actividad Física y 
El Deporto pela UCO-Universidad Córdoba/Espanha; 

• Pós-graduação em Ciências do Esporte (UFRGS);  

• Gerente Administrativo e Professor da Cia Athletica 
Unidade Porto Alegre; 

• Personal Training Especializado em Saúde e Atividade 
Física e Sócio Proprietário da PR Ayres Eventos.  

José Anchieta - CREF 000337 G/RS 

• Pós-graduado em Dança pela PUC-RS; 

• Criador do Batucalê, Método de Ginástica Afro Brasileira e 
Afro Aeróbica.  

• Autor do Livro “Ginástica Afro Aeróbica” - Ed. Shape - RJ. 

• Eleito o Melhor Instrutor de Ginástica pela Federação de 
Ginástica da Espanha, e melhor Instrutor pela Fitness Brasil e 
no ENAF.  

• Atual Professor da Cia. Athlética e da UNISINOS. 
 

 

 Membros Suplentes 

 

Alessandra da Veiga- CREF 003814 G/RS  

• Graduada em Educação Física pela UFSM de Santa 
Maria (1995)  

• Mestrado em Ciências do Movimento Humano pela 
UFRGS (2008). 

• Atualmente é coordenadora do Curso de Educação 
Física (Bacharelado e Licenciatura) da URI do Alto 
Uruguai e das Missões Erechim.  

Francisco de Meneses – CREF 000075 G/RS 

• Graduado em Educação Física (FEEVALE)   

• Atual Professor da Rede Estadual de Ensino  

• Atuou professor UNIVERSIDADE FEEVALE 

• Pós-graduação em Educação (Unisinos) 

• Pós-graduação o em Ciências do Movimento Humano pela 
Feevale.  

Jayme W dos Reis -(Peixinho) CREF 001096 G/RS  

• Mestrado em Educação - Área de Ensino (PUC); 

• Pós-graduação em Voleibol; em Educação Física, 
Saúde Escolar e Recreação (UFRGS); Basquete e 
Natação (IPA); 

• Pós-Professor de Natação em diversas universidades 
no Brasil e no exterior; Membro do Conselho Técnico 
da Federação Gaúcha de Natação. 

Milton Soares – CREF 003968 G/RS 

• Pós-Graduação em Voleibol (UFPEL); 

• Atuou como Técnico de Lazer e Analista Técnico Regional do 
SESI-RS, atuando em várias cidades do RS;  

• Atualmente é professor na Faculdade Anhanguera de 
Pelotas/RS 

• Arbitro nível A da Confederação Brasileira de Atletismo. 
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MISSÃO: 

 Garantir à sociedade o direito constitucional de ser atendida por profissionais de Educação Física na área das 

atividades físicas e esportivas e suas manifestações. 

OBJETIVO: 

Defender a Educação Física em todas as suas instâncias e promover e defender políticas públicas para o seu 

desenvolvimento; 

Ser referência na orientação, fiscalização e defesa do exercício profissional, garantindo à sociedade o direito ao 

atendimento de qualidade por profissionais de Educação física eticamente comprometidos. 

COMPROMISSOS: 

☺ Lutar sempre pela valorização da Educação Física e de seu profissional; 

☺ Potencializar e agilizar as ações de fiscalização do CREF2/RS; 

☺ Lutar para garantir que a Educação Física escolar seja ministrada exclusivamente por profissionais de Educação 

Física em todas os anos do ensino; 

☺ Realizar ações em conjunto com órgãos e entidades municipais e estaduais com o objetivo valorizar e 

esclarecer a importância do Profissional de Educação Física em todas suas áreas, ampliando sua área de 

atuação, principalmente nos NASFs e outros setores da saúde; 

☺ Criar parcerias com os órgãos responsáveis pela educação e ensino com o objetivo de proporcionar aos 

acadêmicos gaúchos convênios, estágios e intercâmbios, de forma que qualifique a experiência profissional; 

☺ Criar um aplicativo de celular do CREF, para facilitar a comunicação com os profissionais de Educação Física; 

☺ Potencializar a informatização dos serviços do CREF2/RS para facilitar e agilizar os atendimentos a todos 

profissionais registrados, seja de forma virtual ou presencial na sede do CREF. 

☺ Viabilizar um “CREF móvel” ou itinerante, que atenda os registrados em sua própria cidade, sem ter de se 

deslocar para a capital; 

☺ Criar na sede do CREF um espaço (sala/auditório) para educação continuada e que possa ser cedido aos 

registrados mediante agendamento para ministrarem cursos; 

☺ Criar no site do CREF uma biblioteca virtual, um banco de teses e dissertações, onde além de divulgar a 

produção de conhecimento do profissional gaúcho ainda facilite a pesquisa; 

☺  Estimular e proporcionar cursos de capacitação na área da Educação Física de forma gratuita para os 

registrados; 

☺ Ampliar as ações em políticas públicas nos segmentos da Educação Física nas áreas da saúde, educação, 

esporte, lazer e suas manifestações; 

☺ Lutar para colocar um representante do CREF no Conselho Estadual e Municipal de Educação e Saúde, para 

termos voz e voto; 

☺ Lutar contra a extinção de órgãos que promovam o esporte e o lazer e suas manifestações; 

☺ Aproximação e interação com as Instituições de Ensino Superior e acadêmicos de Educação Física;  

☺  Fortalecer e ampliar as ações integradas das comissões e câmaras técnicas do CREF/RS para melhor atender a 

sociedade e ao profissional de Educação Física; 

☺ Incrementar as divulgações das ações realizadas pelo Conselho interagindo e subsidiando os meios de 

comunicação garantindo o acesso a informação e a valorização da profissão;  

☺ Manter a transparência da gestão, através da constante atualização do Portal da Transparência, investir no 

acesso às informações e estimular a participação dos profissionais de Educação Física nas resoluções e ações de 

gestão do CREF/RS, mantendo-os atualizados por meio de revistas, páginas eletrônicas e redes sociais. 
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