Cref Informa
Novas oportunidades de especialização
surgem para o profissional de Educação Física
Proximidade com os eventos esportivos que serão realizados no Brasil amplia
a procura por profissionais de Educação Física qualificados.
A revista Época, edição 2234 do dia 05/09, veiculou a reportagem “Empregos garantidos e Salários
Promissores” falando sobre as profissões mais carentes de pessoal qualificado no mercado de
trabalho no Brasil. Segundo a matéria, o Brasil está carente em mão de obra qualificada em
tecnologia, infraestrutura, energia e petróleo, entretenimento e envelhecimento. O país é hoje
o segundo no mundo onde esse problema é recorrente e só em 2011, 71% do empregadores
brasileiro enfrentaram dificuldades para preencher todas as vagas.
Na área de entretenimento, o que hoje se vê é um cenário profissional pouco explorado. No caso
dos esportes, por exemplo, mesmo com os megaeventos que se aproximam, poucos brasileiros
se especializam na área. O Planejamento estratégico da Copa e das Olimpíadas, por exemplo, está
sendo realizado por mais de 90% de profissionais estrangeiros. Diante disso, uma especialização
em Gestão de Esportes pode ser um bom caminho para quem quer reconhecimento e sucesso.
Podem cursar profissionais formados em Administração ou Educação Física. No Brasil, essa
profissão é quase inexistente, no entanto ela tem mercado garantido já que, de acordo com a
reportagem, só o futebol movimenta sozinho 0,2% do PIB nacional. Além disso, o salário inicial
de um gestor varia de R$ 6,5 mil – 15 mil. Enfim, essa é uma área promissora para Profissionais de
Educação Física que queiram trabalho em um ambiente de gestão.

Dia do Profissional de Educação Física é lembrado pela
secretaria de saúde com seminário de comemorações.
A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte realizou no dia 1º de setembro o seminário
“Programa Academias da Cidade na Construção de Boas Práticas.” O evento ocorreu devido as
comemorações pelo 1º de setembro, dia do Profissional de Educação Física.
A programação envolveu a apresentação de artigos e debates com a participação da Conselheira
Anísia Sudário Daniel do CREF6/MG. No total foram mais de 150 Profissionais de Educação Física
presentes e um resultado que não poderia ter sido melhor.
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