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Intercâmbio de ideias: Seminário promovido pelo CREF6/MG
busca aproximação e propõe debate com Instituições de
Ensino Superior.
PÁG. 5

Fiscalização: Atuação mais incisiva no combate à
irregularidades estimula crescimento no número
de estabelecimentos e Profissionais registrados no
CREF6/MG.
PÁG. 7

Congresso internacional de Educação Física: 14ª edição do Congresso
Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa
deve reunir milhares de pessoas na Capital mineira em 2012.
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Editorial

v

Mais uma edição do Jornal do CREF6/MG chega às
suas mãos, encerrando o ano de 2010. O normal seria que aproveitássemos para fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu, que resgatássemos os momentos que foram mais marcantes
ou apresentássemos uma série de dados que revelassem tudo o
que foi feito ao longo do ano de 2010. Óbvio, não? Sim, tudo o
que sempre fazemos quando queremos fazer a transição entre
um tempo presente e um futuro que se avizinha...
Mas, pensando bem, podemos ter acesso a todas essas
informações se buscarmos as edições deste ano que chega ao
fim. Afinal, temos um compromisso com Você e o cumprimos à
medida que destacamos o trabalho de nossas equipes de fiscalização, que comemoramos o dia do profissional de Educação
Física, colocando nossa atividade na mídia e mostrando a importância do que fazemos. Honramos este compromisso quando
envolvemos as Instituições de Ensino Superior em debates
profícuos sobre a formação do Profissional e as convidamos a
pensar conosco sobre a necessária articulação entre Academia e
a realidade da práxis cotidiana. Então, entendo que esta edição
deva vir com uma mensagem especial.
Dessa maneira, quero destacar o trabalho de nossa
incansável equipe de colaboradores, dos Conselheiros e dos
Conselheiros Federais, que contribuem para que o Profissional
de Educação Física tenha uma prestação de serviços da melhor
qualidade. A equipe de Fiscalização, por exemplo, realizou, de
Janeiro a Outubro, mais de 1.100 visitas de fiscalização, tendo
percorrido 43 cidades mineiras e apresentado resultados efetivos dessa empreitada. Recebemos 387 denúncias e saímos a
campo, comprovando que no CREF6/MG você tem voz! Nesse
número, você conhecerá o nosso setor de Atendimento, que
conta com profissionais dedicados e habilitados para ajudá-lo da
melhor maneira possível e sempre que necessário. Acreditamos
que fica mais fácil atender quando entendemos as necessidades
do outro. Daí o nosso Muito Obrigado à equipe!
Além disso, sugiro que leiam a matéria especial desse
número, sobre o XIV Congresso Ciências do Desporto e Educação
Física dos Países de Língua Portuguesa, que será realizado em
Belo Horizonte, em 2012. Ainda longe? Acredite-me: o Instituto
Casa de Educação Física já está trabalhando para que tudo
aconteça a contento. Esse olhar cuidadoso nos permitirá atingir o
objetivo de melhor conviver por meio do Desporto. Afinal, a campanha de uma empresa de material esportivo acertou ao convidar
32 cineastas – simbolizando os 32 países da Copa de 2010, para
realizarem um filme que vai inspirar o Brasil na Copa de 2014 e o
texto assevera: “A beleza do Mundial não está só no futebol, está
nas pessoas”. Esse sempre foi nosso maior patrimônio: o povo
brasileiro.
Assim, encerro essa mensagem desejando a Você e à
sua família um final de ano de muita paz. Que as luzes do ano
vindouro possam brilhar firmemente em nossos corações, dandonos a oportunidade de fazer aquilo que nos cabe na manutenção
de uma sociedade mais justa e mais humanizada. É isso que
o final de ano enseja: a esperança da chegada de um ano que
seja ainda mais promissor. Parafraseando o nosso poeta Carlos
Drummond de Andrade “Aí entra o milagre da renovação e tudo
começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar
que daqui pra diante vai ser diferente”. Esse é o mistério de todo
ano. Estejamos preparados para um novo recomeço.
Claudio Augusto Boschi
Presidente do CREF6/MG
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Equipe

Conheça a equipe de atendimento do CREF6/MG

Todo mundo sabe que
o atendimento ao usuário é um
recurso que deve ser proporcionado
por qualquer entidade que se
preze e que respeita o seu público.
Entretanto, nem sempre o serviço
oferecido é de qualidade. No
CREF6/MG, nossa equipe está
preparada para fazer diferente: os
atendentes estão sempre a postos
para responder às solicitações e
dúvidas dos associados, prezando
pela qualidade do atendimento.

Giane Cristina é uma
das profissionais responsáveis
pelo atendimento e destaca
como grande vantagem de sua
função a possibilidade de adquirir
conhecimento e de exercitar a
capacidade de filtrar informações.
Já o Auxiliar Administrativo Jefferson
Izac Amaral é quem faz o primeiro
contato e cadastra os protocolos dos
profissionais. “Ajudá-los a resolver
suas pendências burocráticas é
o que mais me agrada em meu

Camila

Giane

Jefferson

Daniele
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trabalho”, diz.
A estudante de Educação
Física Camila Moreira é encarregada
de atender pessoas físicas
graduadas e fazer o registro de
inclusão de documentos. Para ela,
prestar serviço a uma entidade
ligada à sua área de graduação é
o que a faz gostar do trabalho no
CREF6/MG.
Os funcionários da equipe
de atendimento são treinados para
entender a demanda do outro,
pois muitas vezes os profissionais
atendidos, ansiosos por uma
informação ou nervosos quando
não entendem o funcionamento
de determinado processo, acabam
se alterando com os atendentes.
“É preciso manter a compostura e
focar no cumprimento das nossas
tarefas”, ressalta Giane.
Já Daniele das Graças
Batista,
também
integrante
da
equipe,
destaca
como
características fundamentais de
suas funções a agilidade, uma vez
que o fluxo de ligações é grande, e
a eficiência. “Temos que ser muito
bem informados para atender aos
pedidos dos associados”, completa
Jefferson Izac.
Essa equipe nota 10 faz o
CREF6/MG para você. Sempre que
precisar, entre em contato. Agora
você sabe: estamos a postos para
atendê-lo bem e sempre. Nosso
telefone é o (31) 3291-9912.

16.11.10 18:07:35

Jornal do CREF6/MG • Ano 8 • no 10

10

Dica

Verão e academia com foco na saúde
Todo fim de ano é assim: há
um boom na procura por academias,
com as pessoas querendo exibir o
corpo sarado no verão. Alguns são
alunos que malham regularmente e
apenas intensificam o treinamento
nessa época do ano, enquanto outros
só se matriculam para melhorar o
corpo e não fazer feio na praia ou no
clube. Fato é que, com a proximidade
da estação mais quente do ano, o
movimento nas academias aumenta
consideravelmente. Para aqueles que
passaram boa parte do ano curtindo
o sedentarismo ou a preguiça e agora
pretendem correr para a academia a
fim de melhorar o visual, é preciso
saber que os resultados não são assim
tão imediatos. O condicionamento
físico deve vir atrelado à qualidade
de uma prática sistematizada.
“Nessa época do ano, a
procura aumenta em média 25%,

e em geral metade desses novos
clientes permanece na academia
após o verão”, afirma o proprietário
da academia Sander Fitness
Center e Conselheiro do CREF6/
MG, Fernando Sander. Mas, além
da questão estética, é fundamental
se preocupar, primordialmente, com
a saúde. “Exercício em excesso
pode causar indisposição funcional
imediata, o que pode fazer a pessoa
sentir tonteira, mal estar, excesso
de sudorese, aumento da frequência
cardíaca, entre outros. Isso é
perigoso, porque pode gerar um
AVC ou um colapso cardíaco, por
exemplo”, ressalta Sander. Desse
modo, quem pretende se matricular
em uma academia precisa fazer uma
avaliação física, que vai verificar
as condições clínicas e o nível de
condicionamento do corpo, e uma
avaliação médica. Para os mais

jovens, é simples. Já para quem tem
mais de 40 anos, exigem-se exames
mais específicos.
No verão, devido às altas
temperaturas, é ainda mais importante
tomar cuidado com a hidratação
e com o horário escolhido para a
prática de exercícios físicos. Outra
dica fundamental é buscar o auxílio
de um profissional, que será capaz
de dar orientações especializadas,
aumentando o nível de segurança
na prática dos exercícios. “Além
disso, é preciso mudar os hábitos
alimentares nessa época, que devem
ser mais leves”, diz Sander. Cuidados
devidamente tomados, é hora de
aproveitar a estação e manter os
hábitos saudáveis!
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Cartas
Ao Conselho Regional de Educação Física
de Minas Gerais (CREF6/MG)
Gostaria de solicitar um esclarecimento a
vocês: sou formada em Educação Física desde
2007, mas não fiz o meu registro no CREF6/MG.
Estou interessada em fazê-lo, pois quero atuar
na área. Quando me formei, recebi a informação
de que poderia atuar tanto em bacharelado
quanto em licenciatura. Gostaria de saber se é
verdade e o que devo fazer para me registrar,
pois desde que me formei trabalho em uma
escola e nunca atuei em outra área.
Abraços a todos do CREF6/MG.
Mirines Saldanha - Uberlândia
Mirines, obrigada por seu contato. Sua dúvida pode
ser também a de outras centenas de profissionais.
Então, vamos lá: para saber sobre a sua área
de atuação profissional, você deve saber qual
Resolução do Conselho Nacional de Educação
(CNE) serviu de base para a criação do curso de
Educação Física da Instituição de Ensino Superior
(IES) em que você estudou. As Resoluções são:
CNE nº03/1987, 01 e 02/2002 ou 07/2004. E,
lembrando: o curso de licenciatura permite que o
profissional atue somente na Educação Básica,
e o de Bacharelado permite atuação nas demais
áreas, excetuando-se a Educação Básica. Para ter
certeza, basta procurar a sua Instituição de Ensino.
Um outro abraço, desejamos sucesso!

Gostaria de saber o passo a passo sobre como
tirar meu número de registro. Me formei no final
de 2008, porém, desde então ainda não exerci
a profissão.
Espero respostas, obrigada!
Patrícia Tabata de Souza - Montalvânia
Patrícia, primeiramente queremos parabenizála pela iniciativa. É só com a conscientização
dos profissionais que nos tornamos mais fortes.
Bem, para o registro profissional você deverá,
inicialmente, consultar a Resolução do ano
vigente e preencher o Requerimento de Inscrição
de Profissional de Educação Física, que está
disponível em nosso site (www.cref6.org.br). Em
seguida, deverá imprimir o boleto de pagamento
de inscrição do CONFEF e providenciar as cópias
autenticadas de seus documentos. Para saber o
valor da anuidade, você deve entrar em contato
direto com nosso setor de atendimento, pelo
telefone (31) 3291-9912. O site, que convidamos
você a conhecer, detalha todas essas informações.
Seja bem-vinda!

Conselho moderniza seu arquivo com digitalização de documentos

Cuidados na hora de escolher a academia:
- Veriﬁque se a academia é registrada no Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais –
CREF6/MG
- Peça para conferir se os professores também estão regulares junto ao CREF6/MG
- Conﬁra se os aparelhos da academia estão em bom estado e passam por manutenção frequente
- Cheque se a academia possui álcool para a limpeza dos estofados dos aparelhos
- Também é importante que o espaço tenha bebedouros e ventilação adequada
- Observe se a academia possui um Proﬁssional Responsável para auxiliar os alunos em tempo integral
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O CREF6/MG realiza, desde 2009, o recadastramento de documentos de pessoa física e jurídica
para modernização do arquivo, que está sendo digitalizado. Assim, o Conselho agiliza os processos e evita
extravios, conferindo segurança e praticidade no manuseio do banco de dados de seus associados. No entanto,
apesar do envio de Ofícios de Pendências Documentais e dos reiterados pedidos para atualização desses
documentos, tivemos resposta e entrega de apenas 40% dos documentos solicitados.
O Conselho reaﬁrma que a recobrança não signiﬁca perda ou extravio dos documentos já arquivados
no CREF6/MG. Entretanto, o arquivo possui documentos antigos ou não autenticados, sendo necessárias suas
substituições. Caso tenha recebido o Ofício de Pendências Documentais, procure o Conselho e atualize sua
documentação e seu cadastro! Aos associados que já atenderam à nossa solicitação, enviando novas cópias,
agradecemos pela presteza. A sua participação faz o CREF6/MG ainda mais forte!
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Congresso

14ª edição do Congresso Ciências do Desporto e Educação Física dos
Países de Língua Portuguesa será realizada em Belo Horizonte
Belo Horizonte vai sediar,
em 2012, um dos mais importantes
eventos ligados à área da Educação
Física: o XIV Congresso Ciências
do Desporto e Educação Física dos
Países de Língua Portuguesa. A
vinda desse evento foi viabilizada por
meio dos esforços do Instituto Casa
da Educação Física, em parceria
com a Escola de Educação Física,
Fisioterapia e Terapia Ocupacional
da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), com a Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) e do
CREF6/MG.
O contrato que formalizou
a decisão de realizar o Congresso
em Belo Horizonte foi assinado no
dia 15 de outubro, no Minascentro.
Estiveram presentes o Presidente do
Instituto Casa da Educação Física,
Claudio Boschi; o Presidente do
Conselho Pedagógico da Faculdade
de Desporto da Universidade do
Porto, Rui Garcia; o Diretor da Escola
de Educação Física, Fisioterapia
e Terapia Ocupacional da UFMG,
Emerson Silami Garcia; e o
Coordenador do curso de Educação

Física da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP), Adaílton
Magalhães. A candidatura do Brasil
havia sido apresentada em Maputo,
Moçambique, em março deste ano.
Foi a terceira tentativa em prol da
escolha da Capital mineira para Sede
do evento, que já passou por outros
estados brasileiros.
O Presidente do Conselho
Pedagógico da Faculdade de
Desporto da Universidade do Porto,
Rui Garcia, fez questão de ressaltar
seu otimismo com a decisão. “Mais
do que uma expectativa, expresso
um desejo: que seja o melhor
Congresso Ciências do Desporto
e Educação Física dos Países de
Língua Portuguesa já realizado. Sei
que não será uma tarefa fácil, mas
tenho total confiança no êxito da
organização”.
O
evento
terá
como
tema a tríade “Cultura, estética e
excelência”, pois “a estética não diz
respeito apenas ao belo enquanto
manifestação externa, mas também
expressa outras qualidades. Cada vez
mais a trilogia bom – bem – belo se

assume como uma unidade, havendo
mesmo quem defenda que ético e
estético se confundem. Em termos
desportivos, um jogo esteticamente
conseguido assume-se como uma
manifestação eticamente realizada.
Um jogo belo pressupõe que essas
dimensões tenham lugar”, ressalta
Rui Garcia.
Ao que tudo indica, a edição
de número 14 do Congresso será
uma oportunidade de a ciência
tornar-se aliada da elevação do ser
humano. A expectativa é de que pelo
menos duas mil pessoas participem
do evento, vindas, sobretudo, dos
oito países lusófonos – Angola, São
Tomé e Príncipe, Brasil, Cabo Verde,
Guiné Bissau, Moçambique, Timor
Leste e Portugal. “As principais
Escolas de Educação Física
do Brasil e de Portugal estarão
amplamente representadas na 14ª
edição do Congresso”, ressalta Rui
Garcia. Entre os objetivos do evento,
estão: aproximar os povos de língua
portuguesa e valorizar o idioma e
a produção científica na área de
Educação Física.

Recobrança da Anuidade 2010
Se você recebeu o boleto bancário enviado durante a Campanha de Recobrança da Anuidade 2010, com
vencimento previsto para 08 de outubro de 2010, e foi surpreendido pela greve dos bancários ou não conseguiu
quitar seu compromisso por qualquer outro motivo, a hora é agora! Procure a Secretaria e veja como proceder
para que sua situação seja regularizada. Lembre-se: embora o pagamento da anuidade seja uma obrigação do
proﬁssional, o CREF6/MG procura sempre facilitar a sua vida!
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Registro Profissional

TJ reforça a obrigatoriedade de Registro Profissional no CREF6/MG
Um dos papéis do Conselho

artigo 1º, “o exercício das atividades

data do início da vigência desta Lei,

Minas Gerais é fiscalizar o exercício

de Profissional de Educação Física

atividades próprias dos Profissionais

Regional de Educação Física de

da profissão e também defender a
regulamentação e a ética profissional.

Desse modo, o CREF6/MG obteve
mais uma sentença favorável do

Tribunal de Justiça, em que foi

de Educação Física e a designação
é

prerrogativa

regularmente

dos

profissionais

registrados

nos

Conselhos Regionais de Educação
Física”.

No artigo 2º, a Lei Federal

determinada à Prefeitura Municipal

nº 9.696/98 dispõe que “Apenas

suspensão de concurso público para

Conselhos Regionais de Educação

de Natércia, no Sul de Minas, a
o cargo de Monitor de Esportes.

O CREF6/MG denunciou a

ilegalidade do edital do concurso, uma

vez que a prefeitura da cidade exigia
apenas conclusão do ensino médio

para a inscrição e para o exercício de
atividades relacionadas à Educação

Física. Entretanto, de acordo com
a Lei Federal nº 9.696/98, em seu

serão inscritos nos quadros dos
Física os seguintes profissionais:

tenham comprovadamente exercido

de Educação Física, nos termos a
serem estabelecidos pelo Conselho
Federal de Educação Física”. Desse

modo, o Conselho entende que, além
de ferir a legislação, o edital para

concurso público colocava a saúde
da população de Natércia em grave
risco.

Após o CREF6/MG entrar

I - os possuidores de diploma

com um mandado de segurança, o

Física, oficialmente autorizado ou

Cível do Tribunal de Justiça do

obtido

em

curso

de

Educação

reconhecido; II - os possuidores de
diploma em Educação Física expedido
por instituição de ensino superior

estrangeira, revalidado na forma da
legislação em vigor; III - os que, até a

julgamento foi feito na 4ª Câmara
Estado de Minas Gerais e resultou

na obrigatoriedade da Prefeitura
Municipal de Natércia em cancelar o
concurso, cujo edital não estava de
acordo com a lei.

Além do caso ocorrido em Natércia, houve outros similares nos quais o CREF6/
MG atuou em prol da sociedade, assegurando que a Proﬁssão de Educação Física fosse
exercida apenas por pessoas habilitadas e registradas no Conselho. Em Bueno Brandão,
por exemplo, o CREF6/MG exigiu a adequação do edital e o Juiz considerou legítimo o
nosso pleito. Em 2010, várias outras notiﬁcações foram feitas e já temos outras ações
tramitando. Isso porque as Prefeituras insistem em fazer os editais sem observar a Lei
9.696/98, a existência do Conselho e a obrigatoriedade do registro para o exercício
proﬁssional. Para a Assessora Jurídica do CREF6/MG, Denise Pereira Macedo de Ávila,
essas ações “representam a ﬁscalização incisiva do CREF6/MG”.

16.11.10 18:07:38
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Opinião
Profissionais falam sobre o CREF6/MG e contam suas
expectativas para o próximo ano

Em 2010, o CREF6/MG aprimorou vários serviços. Prova disso são os números divulgados nessa edição
sobre os trabalhos de ﬁscalização. Porém, temos consciência de que ainda há muito a ser feito, e nosso compromisso
é o de continuar trabalhando em prol da garantia de melhorias para os Proﬁssionais de Educação Física. Conﬁra
algumas opiniões de Proﬁssionais e Conselheiros sobre a atuação do CREF6/MG em 2010 e suas expectativas para
2011:

“O CREF6/MG melhorou muito em 2010, está com maior divulgação e mostrou mais preocupação em atuar no
mercado, mediando interesses do Proﬁssional de Educação Física. Não tenho grandes expectativas com relação ao
que o Conselho pode fazer para minha proﬁssão porque o que era necessário, em minha opinião, vem sendo feito.”
Diogo Junqueira de Figueiredo, Proﬁssional de Educação Física

“Acho que o CREF6/MG precisa mudar um pouco, pois, em minha opinião, algumas reivindicações feitas não são
inteiramente apoiadas, como a de aumento salarial. Entretanto, algumas ações são válidas: o “III Seminário Educação
Física e Ensino Superior”, por exemplo, me interessou, já que sou professor.”
Daniel Figueiredo Rodrigues, Proﬁssional de Educação Física

“Acredito que toda a equipe do Conselho é muito boa e eﬁciente, e admiro o discurso institucional, assim como as
missões e os valores do CREF6/MG. O professor Claudio é um proﬁssional exemplar, por quem tenho um respeito
imenso. Desse modo, acho que o Conselho valoriza o Proﬁssional de Educação Física e está sempre buscando
melhorias para a proﬁssão. Não teria como ter expectativas para o próximo ano porque não vejo como poderia
melhorar.”
Afonso Silva, Proﬁssional de Educação Física

“O Conselho existe há mais de dez anos e estamos em fase crescente no que tange às nossas obrigações. Fiscalizar
é uma tarefa nossa, e isso tem sido muito bem feito. Portanto, o CREF6/MG tem cumprido, de maneira eﬁcaz, sua
função. Por sermos um Conselho muito novo, ainda temos alguns problemas, mas acredito que com o decorrer dos
anos a tendência é melhorar e aperfeiçoar a execução de tudo que é planejado.”
Carlos Alberto dos Santos, Conselheiro do CREF6/MG

Jornal_novembro_2010.indd 5
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Seminário discute Educação Física com Instituições de Ensino Superior
Com o objetivo de possibilitar
um intercâmbio entre o Conselho
e os cursos de Educação Física e
de transmitir informações relevantes
à área e à formação profissional,
o CREF6/MG promoveu, nos
dias 28 e 29 de outubro, o “III
Seminário Educação Física e Ensino
Superior”. O evento foi realizado
no salão Mariana do Hotel Othon
Palace e teve grande adesão dos
coordenadores de curso de todo
o estado, com presença de mais
de 60 instituições de Minas Gerais.
O Seminário foi organizado
pelo Vice-Presidente do CREF6/
MG, Adailton Magalhães, pelo
Conselheiro Lácio César Gomes e
pelo Conselheiro Federal Emerson
Silami. Para Lácio, o evento teve
discussões de conteúdos que
refletem diretamente na questão
profissional. “O Seminário teve seu
objetivo atingido. O CREF6/MG é um
órgão que incita e orienta, mas que
também convida os profissionais da
área para a discussão de assuntos
pertinentes”, ressaltou. “O evento
é relevante exatamente pelo fato
de dar a devida importância às
universidades de Educação Física
de todo o estado. As palestras
são essenciais”, completa o
Conselheiro Federal Emerson Silami.
O Tesoureiro mundial da
Federação Internacional de Educação
Física, Paulo Antonelli, também
esteve presente. “O Seminário
representa uma oportunidade ímpar
no sentido de discutir as formas, os
meios e as modalidades de atuação
das Instituições de Ensino Superior
na formação dos profissionais, o que

me parece de grande significância.
Isso representa, na verdade,
a garantia de termos, de fato,
profissionais altamente capacitados
e conscientes no mercado”, disse.
O Presidente do CREF6/
MG, Claudio Boschi, agradeceu a
presença das Instituições de Ensino
Superior e ressaltou que a Educação
Física avançou muito e é considerada
hoje uma das dez principais áreas de
formação acadêmica e de atividade
profissional no Brasil. “Esse aspecto
tem que ser muito exaltado, mas
também é preciso ter cautela. Por
isso, a terceira programação teve
foco na integração da Educação
Física com outras áreas de
formação profissional dentro do
setor de saúde”, acrescentou.
Cláudia
Patrocínio,
Coordenadora do Curso de Educação
Física da Universidade Federal de
Viçosa (UFV), participou do Seminário
com o intuito de entrar em contato

com outros Coordenadores e com
o CREF6/MG. “Vim principalmente
para atualizar meus conhecimentos e
acompanhar as principais discussões
da área”, disse. Já Gicelene
Azevedo, Coordenadora do Curso
no Centro Universitário de Caratinga
(UNEC), no Campus Teófilo Otoni,
ressaltou: “Meu objetivo, e acredito
que também seja o de todos os
coordenadores, é o de valorizar
ainda mais a nossa profissão.
Viemos para buscar melhorias
e depois repassar aos nossos
alunos tudo o que aprendemos”.
No dia 28 de Outubro, houve
ainda a assinatura simbólica de
um convênio entre o CREF6/MG
e a Escola de Educação Física da
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), que representou as demais
IES mineiras presentes no evento.
Assim, as instituições conveniadas
passarão a receber visitas e palestras
programadas
pelo
Conselho.
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Cartilha CREF6/MG
CONDIESEF/MG volta a funcionar

Outro importante ganho para
o setor de Educação Física em Minas
Gerais foi incentivado pelo CREF6/
MG, que apoiou a reconstituição
do Conselho dos Dirigentes das
Instituições de Ensino Superior em
Educação Física de Minas Gerais
(CONDIESEF/MG), em evento no
dia 28 de outubro, durante o “III
Seminário Educação Física e Ensino
Superior”.
Assim, definiu-se, em sessão
plenária, a nova composição dos
membros do Conselho Executivo do
órgão, que estava desativado desde
2009: professor Éber Eustáquio de
Paula (Presidente); Jair Virtuoso
Júnior (Vice-Presidente); Ismênia
Carvalho de Souza (Secretária

Geral); Marcelo Campos (Secretário
de Finanças); Afonso Timão,
Emerson Silami e Roseli Conceição
(Conselheiros Fiscais); Mauro José
de Souza, Marilane de Castro Silva e
Pedro Paulo de Souza (Suplentes).
O
Conselheiro
Lácio
César Gomes, ex-presidente do
CONDIESEF/MG, afirmou que “o

CREF6/MG provocou a criação de
uma entidade que, por sua vez,
congrega todas as Instituições de
Ensino Superior. Nosso papel não é
gerenciar, mas incentivar que essa
entidade continue viva e promova
discussões entre escolas, estimule
a produção de conhecimento e etc.”,
finalizou.

CREF6/MG lança cartilha para Profissionais de Educação Física
Reafirmando seu papel na
orientação da atividade profissional e
com a proposta de auxiliar não só os
professores e profissionais em todo
o estado, como também aqueles
que pretendem ingressar na área,
o CREF6/MG está lançando uma
cartilha informativa, que funcionará
como um manual para o Profissional
de Educação Física.
“Nosso objetivo é facilitar o
acesso a informações em relação
ao Conselho, para profissionais,
estudantes e também para o público
em geral, que devem saber quais
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são suas garantias em relação ao
Profissional e ao estabelecimento
prestador de serviços de atividades
físicas”, ressalta o Presidente do
Conselho Regional de Educação
Física de Minas Gerais, Claudio
Augusto Boschi.
O material, de 16 páginas,
traz diversas informações, como
esclarecimento de dúvidas em
relação à área de atuação dos
profissionais
bacharelados,
licenciados e provisionados, registro
e estágio profissional e as atribuições
do CREF6/MG.

Outro importante ponto
destacado na cartilha diz respeito aos
passos necessários para a abertura
de uma prestadora de serviços no
segmento da atividade física. Afinal,
o CREF6/MG está em constante
campanha de conscientização da
importância de tanto as empresas
quanto os profissionais estarem
regularizados junto ao Conselho.
O Manual para o Profissional
de Educação Física do CREF6/MG
será distribuído nas Seccionais, na
nossa Sede e também nos Cursos
de Educação Física.
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Fiscalização

Operações de fiscalização em Minas Gerais apontam irregularidades
É sabido por todos e sempre
reforçado pelo CREF6/MG que
qualquer atividade física deve ser
realizada com acompanhamento de
Profissionais de Educação Física,
formados na área e em situação
regular com o Conselho. Entretanto,
durante as operações de fiscalização
realizadas pelo CREF6/MG em
estabelecimentos prestadores de
serviços nas áreas das atividades
físicas, desportivas e similares,
ainda são encontradas diversas
irregularidades.
De Janeiro até 1º de Outubro
de 2010, o CREF6/MG realizou mais
de 1.100 visitas de fiscalização,
gerando mais de 2.200 autuações
em 43 cidades mineiras, o que
significa um deslocamento total de
cerca de 50 mil quilômetros pelas
equipes do Conselho. As ações não
têm como objetivo punir, mas sim
garantir um serviço de qualidade
para a população, que deve se
exercitar em ambientes com estrutura
própria para a atividade física e
receber orientações de profissionais
capacitados.
Dentre outros problemas
encontrados pelas equipes de
fiscalização estão, por exemplo,
academias sem registro no Conselho
ou sem Responsável Técnico. As
principais autuações para pessoa
física foram de profissionais
sem registro, que atingiram 226
penalidades, sem Porte de Cédula e
estágio irregular.

Nas ações de fiscalização
de pessoas jurídicas, o Conselho
constatou 630 estabelecimentos
sem registro no CREF6/MG, o que
contraria a legislação vigente, que
assegura que todo estabelecimento
que oferece Atividade Física orientada
deve ser devidamente registrado
no Conselho e possuir profissional
habilitado para acompanhamento
em tempo integral. O mesmo número
de academias também não contava
com um Responsável Técnico. Além
disso, as equipes de fiscalização do
Conselho autuaram 216 empresas
pelo emprego de profissionais sem
registro e 254 que se encontravam
em condições precárias, dentre
outras infrações.
“O Conselho adotava um
padrão de orientação a respeito da
necessidade do registro até o final de
2009. Entretanto, após percebermos
a necessidade de mostrar à
sociedade e aos profissionais que
há consequências em caso de
descumprimento da lei, adotamos, em
janeiro desse ano, um novo padrão.
Assim, conseguimos aumentar
o número de estabelecimentos e

profissionais registrados no CREF6/
MG, o que se reverte em benefícios e
segurança para a população”, afirma
o coordenador do Departamento
de Orientação e Fiscalização do
CREF6/MG, Willian Pimentel.
Durante os Jogos do Interior de
Minas (JIMI) e os Jogos Escolares de
Minas Gerais (JEMG), o CREF6/MG
também fiscalizou atividades em oito
cidades, nos quais foram autuados
41 profissionais sem registro e 28
outras situações irregulares. Foram
percorridos, aproximadamente, seis
mil quilômetros.
O CREF6/MG recebeu,
de Janeiro a 1º de Outubro, 387
denúncias. Se você conhece algum
estabelecimento ou profissional que
atua de maneira irregular, denuncie
através do site (www.cref6.org.br),
correspondência ou pessoalmente,
comparecendo ao Conselho. A
denúncia é sigilosa e o nome do
denunciante não é repassado nem
mesmo aos fiscais.
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