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CREF6/MG E INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR CELEBRAM TERMO DE COOPERAÇÃO

RECONHECIMENTO

FIQUE POR DENTRO

Livros produzidos pela parceria CREF6/MG e
Nescon/UFMG são referências em Concurso p73

Confira as tendências para o mercado fitness
em 2021 p.4 e 5

p.4
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Prezados Colegas de Profissão,
Inicio

este

editorial

Informativo Oficial do Conselho Regional de Educação
Física da 6ª Região - Minas Gerais - Ano 21 - nº 47

agradecendo

a oportunidade de poder fazer parte da
Diretoria do CREF6/MG. A partir do momento
em que obtive o diploma de Educação Física,
lutei para a profissão ser regulamentada.
Desde então, venho trabalhando em conjunto
com todos os Conselheiros para que a nossa
profissão tenha o reconhecimento que merece.
Devido à formação de nova Diretoria do CREF6/MG, assumi
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a presidência deste Conselho em Dezembro de 2020 para continuar
defendendo a importância da nossa profissão e lutar por mais
conquistas. No caminho em busca de vitórias para a Educação Física,
os Profissionais são essenciais. Parabenizo a todos, que diariamente
trabalham pela preservação da Saúde da população, por meio da
orientação de exercícios físicos e atividades esportivas.
Neste ano, o CREF6/MG está renovando a data de validade da
Cédula de Identidade Profissional. O novo documento será válido até
28 de Fevereiro de 2024. Para receber a Cédula, é necessário que
o Profissional de Educação Física esteja com o registro regular, tanto
no aspecto financeiro quanto no documental. Além disso, também é
importante manter o endereço atualizado e com os dados corretos, para
que a Cédula possa ser recebida de forma eficaz na residência.
Vamos continuar estabelecendo parcerias com Instituições de
Ensino Superior – IES de Minas Gerais, com a finalidade de desenvolver
e valorizar a profissão. Por meio de um termo de cooperação, os
formandos e os profissionais egressos das Instituições parceiras serão
contemplados com o oferecimento de diversas atividades e benefícios.
Confira na página 6. O CREF6/MG está aberto para elucidar todas as
dúvidas das Instituições que queiram firmar a parceria.
Em breve, o CREF6/MG vai lançar o novo site institucional com
mais serviços disponíveis. Essa mudança representa a modernização
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do atendimento, para que a prestação de serviço ocorra de forma ágil
e com praticidade para os Profissionais, Estabelecimentos prestadores
de atividades físicas e o público em geral. Sabemos da importância
de estarmos acessíveis e mais próximo de todos os envolvidos com a
Educação Física.

Conteúdo: Assessoria de Comunicação CREF6/MG
Impressão: Gráfica Formato
Tiragem: 10.000 mil

A nossa Profissão, a cada ano que passa, supera desafios para
que a sua essencialidade seja reconhecida. Que possamos comemorar
juntos as conquistas que ainda estão por vir.
Boa Leitura!

Para comentários sobre o conteúdo editorial do Jornal do CREF6/MG,
envie sugestões e críticas através do Fale Conosco:
www.cref6.org.br

Marco Túlio Maciel Pinheiro
Presidente do CREF6/MG
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QUAL A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO CREF6/MG?
O registro de Pessoa Jurídica é
realizado por estabelecimentos que possuem
objetivo social pertinente à área de Educação
Física: prática de atividades físicas,
esportivas, recreativas e similares. Podem
ser Academias, Clubes, Estúdios, Escolas
Esportivas entre outros empreendimentos
que prestam serviços de exercícios físicos e
esportes orientados.
Os estabelecimentos registrados e

regulares recebem o Certificado de Registro
de Pessoa Jurídica, indicando que a empresa
e os Profissionais que nela trabalham
apresentaram documentação regular para o
CREF6/MG e, de acordo com seu registro,
estão habilitados e podem oferecer serviços
na área de Educação Física.
O registro de empresas nas entidades
fiscalizadoras do exercício de profissões é
determinado pela Lei Federal 6.839/80.

NOVA DIRETORIA DO CREF6/MG
Os Conselheiros do CREF6/MG elegeram novos membros para a Diretoria no dia 29 de Janeiro. Essa mudança ocorreu em razão da
eleição do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF de 2020, que conduziu o ex Presidente, Claudio Augusto Boschi, e o ex 1º Vice –
Presidente, Adailton Eustáquio Magalhães, para o Conselho Federal. A nova Diretoria do CREF6/MG é formada pelos seguintes Conselheiros:

Presidente

1ª Secretária

Marco Túlio Maciel Pinheiro

Marley Pereira Barbosa Alvim

Anísia Sudário Daniel

1º Vice-Presidente

2ª Secretária

2º Tesoureiro

Carlos Alberto dos Santos

Celina Sousa Gontijo

1ª Tesoureira

José Humberto Ferreira

2º Vice-Presidente
Ricardo Wagner de Mendonça Trigo

CREF6/MG INICIA RENOVAÇÃO DA CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL - CIP
2021 é o ano de renovação da Cédula
dos Profissionais de Educação Física de Minas
Gerais. Em Janeiro, o CREF6MG iniciou a
entrega das novas Cédulas válidas até 28 de
Fevereiro de 2024.
Os Profissionais de Educação Física
que não possuem irregularidades no registro
recebem a Cédula automaticamente, sem
precisar solicitar. O envio obedece a ordem
de pagamento da anuidade. A CIP é entregue
pelos Correios para o endereço cadastrado no
Conselho, com aviso de recebimento.
De acordo com a resolução CONFEF
nº 233/2012, o porte da Cédula de Identidade
Profissional é obrigatório durante o exercício
das atividades privativas dos Profissionais
de Educação Física, constituindo prova de
identidade civil para todos os fins legais.
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PESQUISA REVELA AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS PARA O MERCADO
FITNESS EM 2021
tecnologias

probabilidade), os participantes indicaram

fitness, para que possam tomar decisões

com

quais tendências podem ser mais seguidas

de investimento para o crescimento e

corporal estão entre as 20 principais

e

desenvolvimento de ações com foco na

tendências fitness para 2021. A lista foi

foram definidas a partir do resultado

organizada pelo Colégio Americano de

das pesquisas dos anos anteriores e por

Medicina Esportiva – ACSM, com base

especialistas da área da saúde.

Treinamento
utilizáveis

e

online,

treinamento

peso

praticadas

neste

ano.

As

opções

qualidade de vida e promoção da saúde.
De
Americano

acordo
de

com

Medicina

o

Colégio
Esportiva,

em uma pesquisa feita com Profissionais

O objetivo da pesquisa é confirmar

algumas tendências mudaram de posição

de Saúde de vários países, incluindo o

ou incluir novas tendências que têm

no ranking, em relação aos anos anteriores.

Brasil.

um impacto positivo para a sociedade.

Devido à pandemia de COVID – 19, que

Os

ocasionou a mudança de hábitos das

Por meio de uma escala variando
de 1 (menor probabilidade) a 10 (maior

resultados

são

importantes

para

ajudar o mercado da saúde e a indústria

pessoas e adaptação das atividades.

O Colégio Americano de Medicina Esportiva é uma instituição formada por acadêmicos, estudantes, médicos e
profissionais da área da Educação Física e Esportes. A missão do Colégio é integrar a pesquisa científica para
fornecer e contribuir com aplicações educacionais e práticas da ciência do exercício e da medicina esportiva.
Desde 2006, o Colégio divulga anualmente a lista de tendências para o mercado fitness. Todas as publicações,
pesquisas e artigos do Colégio estão disponíveis em www.acsm.org.

Confira as 10 principais tendências para 2021, definidas pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva:

1ª Treinamento online
Desenvolvido para a prática de exercícios em casa. Por meio da tecnologia, os Profissionais de
Educação Física planejam e orientam as atividades, podendo ser ao vivo ou gravado.

2ª Tecnologia utilizável
Utilização de dispositivos tecnológicos que monitoram a frequência cardíaca, controlam a temperatura
corporal, calorias, tempo praticando alguma atividade, tempo em repouso, tempo de sono, entre
outras funcionalidades.

3ª Treinamento com peso corporal
Treinos utilizando o peso do próprio corpo, como agachamento, flexão, prancha, etc. Usando vários
planos de movimento, estes exercícios também são eficazes para o fortalecimento muscular.
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4ª Atividades ao ar livre
Atividades em ambientes que não sejam fechados, devendo ter distanciamento.

5ª Treino Intervalado de Alta Intensidade
Pequenas sessões de exercícios de alta intensidade, seguidas por um período de repouso.

6ª Treinamento virtual
Essa modalidade de treino foi definida como a fusão do exercício em grupo com a tecnologia, oferecendo
exercícios projetados para serem convenientes de acordo com horários e necessidades. Aulas virtuais
são muitas vezes uma porta de entrada para aulas presenciais. Tal como aconteceu com o treinamento
online, o treinamento virtual entre as 10 primeiras tendências pode ser uma resposta à pandemia de
COVID-19.

7ª Exercício é remédio
Inclusão da atividade física em ações de promoção da saúde. Essa tendência reconhece que os
profissionais da área da Educação Física fazem parte de equipes de saúde nas comunidades onde
atuam.

8ª Treinamento de força com pesos livres
Treinos realizados com o auxílio de pesos livres, halteres, barras, entre outros acessórios.

9ª Programas de condicionamento físico para idosos
Programas de exercícios para os adultos mais velhos, para que permaneçam mais saudáveis e ativos
por mais tempo.

10ª Treinamento pessoal.
O treinamento pessoal inclui teste de condicionamento físico e definição de metas com o profissional
que trabalha individualmente com o cliente, para prescrever exercícios específicos para suas
necessidades.

Todas as atividades definidas na pesquisa são importantes quando orientadas e praticadas da maneira
correta. A orientação do Profissional de Educação Física é essencial para planejar quais os melhores treinamentos
e exercícios, levando em conta os objetivos e condições físicas de cada indivíduo.
A pesquisa completa com as 20 tendências indicadas está disponível no site www.acsm.org.
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CREF6/MG E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CELEBRAM TERMO
DE COOPERAÇÃO
Com a finalidade de desenvolver e

CREFs e Ética Profissional, cursos e eventos

O Termo de Cooperação é uma

valorizar a Profissão de Educação Física,

que o CREF6/MG esteja oferecendo, desde

forma de colaboração, que visa amparar

o CREF6/MG e as Instituições de Ensino

que observadas as condições estabelecidas

os interesses e condições envolvendo

Superior – IES de Minas Gerais firmaram um

no termo.

todas as partes, a fim de realizar

Termo de Cooperação que visa à realização

A parceria com as Instituições de

ações e procedimentos conjuntos para

Ensino Superior é mais um avanço do CREF6/

o desenvolvimento e valorização da

– Registro dos formados da IES

MG para que a Sociedade receba profissionais

Profissão, notadamente aqueles ligados

parceira, com desconto de 70% (setenta

habilitados. O diálogo com estudantes e

à

por cento) sobre o valor integral da primeira

Profissionais é importante para fortalecer a

CONFEF/ CREFs, dos alunos formandos

anuidade para Pessoa Física, que terá como

Educação Física. As Instituições também

nos cursos de Educação Física das

base a anuidade fixada pelo CONFEF;

receberam um ofício com todas as informações

Instituições

e requisitos para firmarem a parceria.

cooperadas.

das seguintes atividades:

– Entrega pelo CREF6/MG da Cédula

inscrição

e

de

registro

Ensino

de Identidade Profissional na Solenidade de
Colação de Grau;
– Possibilidade de concessão de
desconto aos egressos do Curso de Educação
Física que queiram se atualizar, capacitar e
aperfeiçoar através de cursos em nível de
especialização, mestrado e doutorado;
–

Disponibilização

de

materiais

educativos para os formandos, bem como
participação

e

realização

de

palestras

institucionais sobre o Sistema CONFEF/

OS INFORMATIVOS “SAÚDE, FIQUE EM DIA!” VEICULADOS EM 2021 ESTÃO
DISPONÍVEIS PARA ACESSO NO SITE DO CREF6/MG.
Janeiro – Elas por Elas
Fevereiro – Por Água Abaixo:
Causas das enchentes e
problemas para a saúde
Março – Voz e Saúde
O Saúde, fique em dia! é realizado por
meio de uma parceria entre o CREF6/MG e
a Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Minas Gerais – UFMG.

no

Sistema

Superior
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LIVROS PRODUZIDOS PELA PARCERIA CREF6/MG E NESCON/UFMG SÃO
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS NO CONCURSO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
No

Edital

de

Concurso

01/2020,

TÍTULO DOS LIVROS

disso, os livros podem contribuir com o trabalho

divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte, os

Educação Física: Atenção à Saúde da criança e

que será realizado pelos profisisonais.

livros técnicos específicos para área da Educação

do adolescente

Física produzidos pela parceria entre o CREF6/

Educação Física: Atenção à Saúde do adulto

Nescon/UFMG

MG e o Núcleo de Educação em Saúde Coletiva –

Educação Física: Atenção à Saúde do idoso

realização de dezenas de cursos sobre temas

A parceria entre o CREF6/MG e o
também

já

possibilitou

a

Nescon/UFMG fizeram parte da lista de referências

A presença dos livros no conteúdo para

que abrangem a promoção da Saúde desde a

bibliográficas. Os livros fazem parte de uma série

os cargos de Profissional de Educação Física

infância até o envelhecimento, além de questões

de estudos que tratam sobre a importância da

representa a importância dessas publicações

sobre planejamento das atividades e diretrizes do

Educação Física para a promoção da saúde.

para a ampliação do conhecimento técnico. Além

Sistema Único de Saúde - SUS.

OMS PUBLICA NOVAS RECOMENDAÇÕES PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA
A Organização Mundial da Saúde

global fosse mais fisicamente ativa. A

– OMS publicou novas diretrizes com o

Organização listou seis princípios para

objetivo de orientar os governos para que

defender a importância da atividade

desenvolvam ações e investimentos em

física:

políticas para promover a atividade física e

-A atividade física é boa para o

diminuir o comportamento sedentário. As

coração, o corpo e a mente

recomendações incluem o planejamento

-Qualquer quantidade de atividade

de atividades para crianças, adolescentes,

física é melhor do que nenhuma, e quanto

adultos,

mais, melhor

idosos,

mulheres

grávidas

e

no pós-parto, pessoas com deficiência,

-Toda atividade física conta.

adultos e idosos com doenças crônicas.

-O

Nos

últimos

anos,

a

OMS

minutos de atividade física moderada, por

recomendava a prática de 150 minutos

semana. E 60 minutos por dia de atividade

de exercícios físicos moderados ou 75

moderada para as crianças.

fortalecimento

muscular

beneficia a todos
-Muito comportamento sedentário
pode ser prejudicial à saúde

minutos de exercícios de alta intensidade,

De acordo com a OMS, quatro

-Todos podem se beneficiar com o

por semana. Agora, para os adultos, é

a cinco milhões de mortes por ano

aumento da atividade física e a redução

recomendado pelo menos 150 a 300

poderiam ser evitadas se a população

do comportamento sedentário

AUTORIDADE BRASILEIRA DE CONTROLE DE DOPAGEM RECEBE ARTIGOS
PARA PUBLICAÇÃO
A Autoridade Brasileira de Controle

Os Artigos devem abordar os temas

cultura antidopagem no Brasil de forma

de Dopagem – ABCD recebe mensalmente

relacionados com a antidopagem. Essa ação

coordenada com colaboração e participação

Artigos

faz parte dos projetos educacionais previstos

ativa de toda a Sociedade. Informações

no Plano de Educação 2021 da ABCD.

sobre as regras para publicações podem

Especializados

(Informativos,

Institucionais, Jornalísticos, Acadêmicos
e Científicos) para serem publicados nos
canais de comunicação da entidade.

A missão da Autoridade Brasileira
de Controle de Dopagem é ampliar a

ser encontradas na página oficial da ABCD.
Acesse www.gov.br/abcd.
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