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Prezados Colegas de Profissão,

 Nos últimos tempos, os debates sobre 

a essencialidade da prática de Exercício Físico 

orientado ganharam mais espaço. Essa questão 

foi discutida em temáticas sobre a importância 

da Educação Física e dos Profissionais para a 

manutenção da Saúde e prevenção de doenças, 

principalmente a COVID-19. 

 Os Profissionais de Educação Física e as empresas que 

oferecem serviços na área de atividades físicas e esportivas são 

protagonistas quando o assunto é a promoção da Saúde. Trabalhamos 

juntos para que a Educação Física seja reconhecida como profissão 

essencial por todos.

 Acreditamos na força da união para contribuir com o 

fortalecimento das profissões da área da Saúde. Em Abril, o CREF6/

MG se reuniu com Conselhos de Fiscalização e Sindicatos para 

debater sobre a situação dos Profissionais de Saúde de Minas Gerais 

e traçar estratégias para promover melhores condições de trabalho e 

valorização das categorias profissionais. Confira na página 3. 

 Cumprindo com os deveres de orientar sobre o exercício 

da Educação Física de acordo com a Lei e fiscalizar a prática 

profissional, o Departamento de Orientação e Fiscalização do CREF6/

MG fortaleceu as fiscalizações durante o período noturno em Belo 

Horizonte e também na Região Metropolitana da capital. Confira na 

página 4. O auxílio dos Profissionais de Educação Física e de toda a 

Sociedade, por meio das denúncias de irregularidades, é fundamental 

para o combate ao exercício ilegal da profissão.

 Para que o CREF6/MG possa continuar trabalhando para 

garantir que a população receba serviços de qualidade e prestados 

por profissionais habilitados, nos unimos ao grupo dos Conselhos 

e Ordens Profissionais de Minas Gerais – COP MG. Esta união 

tem o objetivo de criar estratégias contra a Proposta de Emenda 

Constitucional – PEC 108/2019, que pretende mudar a natureza jurídica 

dos Conselhos de Fiscalização Profissional. Confira na página 7.

 Chegamos ao fim de mais um semestre, com a certeza de que 

o nosso trabalho está caminhando na direção certa. Agradecemos a 

todos que acreditam no poder da Educação Física. 

Boa Leitura!

Marco Túlio Maciel Pinheiro

Presidente do CREF6/MG
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 O Ministério da Educação  - MEC, 
em conjunto com as Instituições de 
Ensino Superior – IES, estabelecem a 
área de atuação profissional. Eles são 
responsáveis por formar o Profissional 
de Educação Física para a Sociedade. 
As IES têm o deferimento da área a 
qual vão formar os estudantes, por meio 
de resolução emanada pelo MEC. A 
habilitação profissional é feita a partir 
da análise dos documentos apresentados 

no ato do registro no Conselho.

 A Licenciatura forma o Profissional 
para atuar como docente da Educação 
Básica, ou seja, na Educação Infantil, no 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 
Já o Bacharel em Educação Física atua 
na promoção de Saúde, no treinamento 
esportivo, em Clubes, Academias, entre 
outros estabelecimentos que ofertam 
serviços de atividade física, esporte e 
similares.

 O CREF6/MG, representado pelo 
2º Vice – Presidente Ricardo Wagner 
de Mendonça Trigo [CREF 001285-G/
MG] participou de uma reunião com os 
representantes de diversos Conselhos e 
Sindicatos dos Profissionais das áreas de 
Saúde de Minas Gerais no dia 5 de Abril. 
O encontro foi convocado pelo Deputado 
Federal Rogério Correia e também teve 
a participação das Deputadas Estaduais 
Ana Paula Siqueira e Beatriz Cerqueira.

 Os temas abordados na reunião 
foram as condutas desiguais dadas 
aos trabalhadores da Saúde durante 
o combate à pandemia de COVID-19 
e as reivindicações dos direitos das 
categorias. Os participantes discutiram 
sobre a falta de um plano de vacinação 
para contemplar todos os profissionais de 
forma integral. Também debateram sobre 
a importância de cada profissão para 
preservar a Saúde da sociedade e auxiliar 
no enfrentamento da pandemia.

 O Vice – Presidente do CREF6/
MG falou sobre a necessidade de 
cumprimento das legislações, pareceres 
e comprovações científicas sobre a 
essencialidade da prática de exercícios 
físicos, orientados por Profissionais 

COMO É DEFINIDA A ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA?

TIRA-DÚVIDAS 

FIQUE POR DENTRO

CREF6/MG PARTICIPA DE REUNIÃO COM CONSELHOS E SINDICATOS 
DA ÁREA DA SAÚDE

de Educação Física, para a promoção 
da Saúde e fortalecimento do sistema 
imunológico. “Abordei também a questão do 
fechamento de Academias e estabelecimentos 
de práticas esportivas, que tem provocado um 
elevado grau de desemprego ou subemprego na 
área”, disse Ricardo Wagner de Mendonça Trigo.

 O Deputado Rogério Correia se 
comprometeu a realizar audiências públicas 

para discutir os temas ligados aos Profissionais 
da Saúde, em especial as questões 
relacionadas ao emprego e danos sociais 
causados pela pandemia. O parlamentar 
também informou sobre a importância de 
trabalhar em conjunto com os Ministérios 
da Saúde e da Economia, para atender às 

reivindicações dos Conselhos e Sindicatos 

dos Profissionais da área da Saúde.
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 Os Agentes de Orientação e Fiscali-

zação do CREF6/MG intensificaram as 

visitas no período da noite em Belo Horizonte 

e na Região Metropolitana da capital para 

atender as denúncias recebidas e combater 

o exercício ilegal da Educação Física. 

 Durante as diligências, os Agentes 

estão encontrando em grande escala 

estabelecimentos que prestam serviços na 

área de atividade física, esportiva e similares 

sem o devido registro. Nesses locais, a equipe 

de fiscalização do CREF6/MG também tem 

encontrado pessoas exercendo ilegalmente 

as funções privativas da Educação Física sem 

o registro profissional. Essas irregularidades 

vão contra as Leis 9.696/98 e 6.839/80, 

que dispõem sobre o registro de profissionais 

e de empresas, respectivamente.

 Os estabelecimentos e as pessoas 

irregulares recebem a orientação para 

entrarem em contato com o CREF6/MG e 

regularizarem a situação. No momento das 

fiscalizações, todas as informações sobre a 

necessidade do registro são transmitidas, de 

acordo com as legislações. Os fiscalizados 

também são informados sobre o prazo para 

fazer a regularização junto ao CREF6/MG, 

caso contrário, poderá ser encaminhado 

processo ao Ministério Público.

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CREF6/MG INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO NOTURNA EM 
BELO HORIZONTE E NA REGIÃO METROPOLITANA 

 A denúncia de irregularidades prati-

cadas por profissionais, empresas ou pes-

soas não habilitadas é essencial para auxil-

iar os trabalhos dos Agentes de Orientação 

e Fiscalização do CREF6/MG. O combate ao 

exercício ilegal da Educação Física valoriza a 

profissão e contribui com o seu desenvolvi-

mento, além de assegurar a qualidade dos 

serviços prestados para a Sociedade. 

 Para denunciar qualquer situação 

de uso indevido das prerrogativas, dos 

espaços, equipamentos e da imagem do 

Profissional de Educação Física, acesse o 

site www.cref6.org.br/denuncias e preen-

cha o formulário para ser encaminhado ao 

Departamento de Orientação e Fiscaliza-

ção do CREF6/MG. Se preferir, você pode 

comparecer na Sede ou nas Seccionais do 

CREF6/MG, com prévio agendamento, e 

realizar a denúncia. É importante relatar 

com detalhes todas as informações sobre 

o denunciado. O seu contato é mantido em 

sigilo, tanto na denúncia online, quanto na 

presencial.

Confira o balanço do primeiro semestre do Departamento de 
Orientação e Fiscalização:

Número de denúncias recebidas:.................................................................................................................... 630 

Cidades visitadas:......................................................................................................................................... 120

Pessoas flagradas atuando de forma ilegal:.................................................................................................... 349

Estabelecimentos encontrados sem registro:.................................................................................................. 538
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 O fortalecimento do sistema 

imunológico é essencial para o equilíbrio 

emocional, físico, mental e social do 

ser humano. A manutenção de hábitos 

saudáveis, como praticar atividade física 

corretamente, adotar uma alimentação 

equilibrada e manter a higiene do sono 

são aliados fundamentais do sistema 

imunológico.

 No atual momento de enfrentamento 

da COVID-19, o fortalecimento do sistema 

imunológico é necessário, sendo a 

atividade física, corretamente orientada, 

uma importante aliada para se alcançar 

este objetivo.

 A Organização das Nações Unidas 

para Educação, Ciência e Cultura – UNESCO 

publicou dois estudos que defendem a 

importância do investimento na Educação 

Física para preservar e recuperar a Saúde. 

As publicações abordam as formas de 

promover as políticas de Educação Física de 

qualidade e os benefícios de investir no seu 

desenvolvimento.

 De acordo com a Diretora - Geral As-

sistente da UNESCO, Gabriela Ramos, es-

FIQUE POR DENTRO

ATIVIDADE FÍSICA É ESSENCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA

UNESCO PEDE QUE OS PAÍSES INVISTAM NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
PARA AJUDAR NA RECUPERAÇÃO DA COVID-19

 Por isto, ser acompanhado por 

um Profissional de Educação Física 

bem qualificado faz a diferença. São os 

profissionais dessa categoria que irão 

avaliar e elaborar planos de treinamento 

eficientes e eficazes para cada pessoa. 

Em outras palavras, planos de treinamento 

de acordo com os objetivos e as restrições 

de cada pessoa.

Tome nota:

 O exercício físico atua como um 

modulador do sistema imune ao estruturar 

progressivamente a resposta fisiológica, 

consequentemente, torna o sistema capaz 

de minimizar possíveis danos. Durante 

a prática de atividade física regular e 

com exercícios físicos com intensidade, 

dosagem e frequência correta, células 

do sistema imunológico são liberadas, 

levando ao melhor controle da resposta 

inflamatória.

 Lembre-se: em caso de pessoas que 

apresentam comorbidades, a imunidade 

fortalecida pode minimizar as complicações 

graves associadas à COVID-19.

portes e atividades físicas são fundamentais 

para a Saúde, principalmente para combater 

as complicações causadas pelo Coronavírus. 

“Quase um quarto da população mundial 

tem uma doença subjacente que aumenta 

sua vulnerabilidade ao vírus, com maiores 

taxas de mortalidade entre pessoas que so-

frem de obesidade e outros problemas que a 

atividade física pode ajudar a aliviar”, disse.

 Os estudos estão disponíveis no site 

oficial da Unesco. Acesse en.unesco.org. 

Benefícios a serem alcançados com a 

prática da atividade física em tempos de 

pandemia:

-Diminuição da incidência de sintomas 

frente a ocorrência de infecções virais;

-Redução dos hormônios do estresse;

-Diminuição dos sintomas de ansiedade 

e depressão;

-Redução e controle da adiposidade 

corporal;

-Controle da diabetes tipo 2, da 

resistência à insulina, da pressão 

arterial, das dislipidemias;

-Fortalecimento da saúde óssea;

-Estímulo à cognição.

Sugestões de leitura:

• Diretrizes da OMS para atividade 
física e comportamento sedentário

• Revista Educação Física, nº 74, 2020 
– Conselho Federal de Educação 

Física

• Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura – 

UNESCO
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 Nos dias 6 e 7 de abril foram 

comemorados o Dia Internacional da Atividade 

Física e o Dia Internacional da Saúde, 

respectivamente. As datas foram criadas 

pela Organização Mundial da Saúde – OMS 

como alerta para que as pessoas sejam mais 

ativas e adotem como rotina boas práticas de 

prevenção da Saúde. Com esse propósito, a 

Associação Brasileira de Academias – ACAD 

Brasil lançou o movimento Eu Cuido, Eu 

Treino e convocou todos os CREFs do país a 

fazerem parte dessa iniciativa, mobilizando 

os mais de 500 mil Profissionais de Educação 

Física do país.

 A proposta da campanha é auxiliar a 

CREF6/MG PRODUZ CARTILHA SOBRE A NECESSIDADE DA PRÁTICA 
REGULAR DE ATIVIDADE FÍSICA

EU CUIDO, EU TREINO: ACAD LANÇA MOVIMENTO DE COMBATE AO 
SEDENTARISMO NA SEMANA INTERNACIONAL DA SAÚDE E CONVOCA 
TODOS OS CREFS DO PAÍS

FIQUE POR DENTRO

população a se manter ativa e incentivar um 

movimento contínuo contra o sedentarismo, 

com acesso a exercícios online e gratuitos. Na 

plataforma Eu Cuido, Eu Treino, há exercícios 

orientados por Profissionais de Educação 

Física, regularmente registrados nos CREFs, 

e para todos os públicos: ginástica laboral, 

atividades físicas lúdicas para crianças, 

treinos pesados como HIIT e crossfit, vídeos 

especiais para o público com mais de 60 

anos, dança, calistenia, luta, yoga e muito 

mais.     

 “Queremos lembrar que os CREFs 

são essenciais para que o Eu Cuido, Eu 

Treino seja um sucesso! Os Conselhos são 

fundamentais no processo de mobilização dos 

Profissionais de Educação Física, para que 

juntos possamos auxiliar toda a população 

brasileira a se movimentar. O setor de fitness 

está unido em um único propósito: contribuir 

para que a população possa se manter 

fisicamente ativa, especialmente durante 

a pandemia, cuidando da saúde física e 

da saúde mental”, disse Ailton Mendes, 

presidente da ACAD Brasil.

 O movimento Eu Cuido, Eu Treino faz 

parte do Brasil + Ativo, programa nacional 

de reponsabilidade social da ACAD Brasil, 

que representa mais de 29 mil Academias 

do país. Acesse www.eucuidoeutreino.com

 O CREF6/MG, em parceria 

com o Núcleo de Educação em Saúde 

Coletiva, da Universidade Federal de 

Minas Gerais – Nescon/UFMG, produziu 

a cartilha “Pessoas mais ativas, cidade 

mais saudável”, embasada nas diretrizes 

estabelecidas no Plano de Ação Global 

em Atividade Física 2018/2030 da 

Organização Mundial da Saúde – OMS.

 O objetivo da cartilha é levar 

ao conhecimento da Sociedade em 

geral, com destaque para os Gestores 

Públicos, a importância de se difundir 

e implementar as propostas contidas no 

Plano da OMS, bem como enfatizar a 

importância do Profissional de Educação 

Física na execução dos projetos 

vinculados a essa inciativa, que busca 

incentivar e possibilitar às pessoas de 

serem mais ativas fisicamente, 

e, por consequência, estabelecer 

cidades mais saudáveis.

 O CREF6/MG está aten-

to às demandas de necessidade 

da prática de atividades físicas 

regulares, principalmente, obser-

vando o cenário de sedentaris-

mo, que durante a pandemia de 

COVID-19, tornou–se mais acen-

tuado. Todas as Prefeituras de 

Minas Gerais receberam a cartilha.
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CREF6/MG SE REÚNE COM REPRESENTANTES DE CONSELHOS 
PROFISSIONAIS PARA DEFENDER A IMPORTÂNCIA DESSAS AUTARQUIAS

 Com o objetivo de barrar o avanço 

da Proposta de Emenda Constitucional - PEC 

108/2019, que trata sobre a mudança da natureza 

jurídica dos Conselhos de Fiscalização, o grupo 

de Conselhos e Ordens Profissionais de Minas 

Gerais – COP MG se reuniu no dia 27 de Maio 

para debater propostas e ações que demonstrem a 

inconstitucionalidade da PEC.

 O Segundo Vice – Presidente do CREF6/

MG, Ricardo Wagner de Mendonça Trigo, está 

representando o CREF6/MG no grupo para unir 

forças junto aos outros Conselhos de Minas Gerais 

e do Brasil. O COP-MG conta com o auxílio da 

Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos, que 

reúne 220 parlamentares de vários Estados.

 A PEC 108/2019 pretende incluir na 

Constituição Federal um artigo que transforma os 

Conselhos em Pessoas Jurídicas de  direito privado, 

além de  alterar as regras de funcionamento 

dessas entidades. Tais mudanças podem impactar 

negativamente a prestação de serviços para a 

Sociedade.

 O COP - MG também está unido com o 

Fórum dos Conselhos Federais das Profissões 

Regulamentadas para articular ações e manter o 

constante diálogo em defesa de todos os Conselhos 

e da Sociedade em geral.

 A Lei Federal 11.788/2008 dispõe 

sobre todas as diretrizes do estágio, 

visando à boa preparação para o mercado 

de trabalho.

 Todos nós profissionais somos 

responsáveis por contribuir com a formação 

dos estudantes. O estágio regular valoriza 

a profissão!

 Os estagiários, os Profissionais 

de Educação Física e as empresas 

contratantes devem obedecer a seguinte 

norma estabelecida na Nota Técnica 

CONFEF nº 003/2012:

 “Em situação de estágio curricular 

obrigatório e não obrigatório, as atividades 

próprias da profissão, exercidas em âmbito 

da Licenciatura ou do Bacharelado, devem 

ser acompanhadas e supervisionadas 

por Profissional de Educação Física da 

respectiva área de formação, devidamente 

habilitado pelo Sistema CONFEF/CREFs, 

conforme estabelece a Lei nº 9.696/1998.”

ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA? SÓ COM ACOMPANHAMENTO 
PROFISSIONAL!
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FECHAMENTO AUTORIZADO. 
PODE SER ABERTO PELA ECT.
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