Jornal do CREF6/MG • Ano 16 • nº 28

1

Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região / MG - Ano 16 - Nº 28 - Abril / Maio / Junho de 2016

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA E ENSINO SUPERIOR
CREF6/MG recebe Coordenadores de Curso para discutir
Formação Profissional p.4

EM FOCO

FISCALIZAÇÃO

Dia da Saúde é celebrado pelo
CREF6/MG em parceria com o
Conselho de Nutricionistas p.5

Treinamento dos Agentes amplia áreas
de atuação p.6
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Prezados Colegas,
O ano de 2016 iniciou-se em meio à
elaboração de muitos projetos e anseios
para o fortalecimento da Profissão de
Educação Física. Esta edição do Jornal do
CREF6/MG chega à sua casa como um
testemunho de que o primeiro semestre
cumpriu boa parte do que foi esperado
e sinaliza que 2016 continuará sendo

promissor.
O CREF6/MG teve a honra de estar presente no IX Congresso
Brasileiro e XVI Congresso Internacional de Psicologia do Esporte. O
Evento foi um marco para a Profissão, ao reunir os Presidentes do
Conselho Federal de Psicologia e de Educação Física para tratar sobre
a condição da intervenção profissional e os rumos da Psicologia do
Esporte no País. Você confere esta aproximação entre as duas áreas na
página 5.
O diálogo com outras Instituições e órgãos públicos fortalece a
categoria e contribui para que objetivos em comum sejam alcançados. O
CREF6/MG e o Conselho Regional de Nutricionistas da 9º Região Minas
Gerais - CRN9/MG celebraram o Dia da Saúde e da Nutrição, em uma
ação no Parque Municipal de Belo Horizonte. Na página 5, você fica
sabendo como os dois órgãos atuaram juntos pela Saúde e bem-estar
da população.
Desde a sua implantação, o Conselho assumiu o compromisso
de sempre manter contato com as agências formadoras dos futuros
Profissionais de Educação Física. O compromisso resultou na
realização do Seminário de Educação Física e Ensino Superior com os
Coordenadores e Dirigentes de Curso que, neste ano, chegou à sua
Sétima Edição. Veja na página 4.
Foi observando todas essas conquistas que acreditamos estar
no caminho certo. Porém, isso é só o começo. É imprescindível que
nós, Profissionais de Educação Física, neste momento tão importante
vivido pelo País, saibamos contribuir para o fortalecimento da área:
buscando qualificação, conscientizando a Sociedade sobre nosso papel
e buscando avaliar as oportunidades que surgem.
Boa leitura!
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TIRA-DÚVIDAS
Como é feita a solicitação de Baixa Temporária do Registro Profissional?
A Baixa Temporária do Registro consiste na interrupção do Exercício Profissional. Ela pode ser
requerida pelo Profissional de Educação Física que não estiver exercendo a profissão. A Baixa de Registro será
concedida mediante requerimento por escrito, dirigido ao respectivo CREF, contendo as razões do seu pedido
e acompanhado da documentação comprobatória. A solicitação será atendida em um prazo de até 60 dias,
desde que a documentação seja aceita e o Profissional não possua pendência financeira com o Conselho.
Caso a solicitação de Baixa Temporária seja deferida, a Anuidade do ano correspondente será suspensa, ainda
se a solicitação for feita até 31 de Março do corrente ano. Anuidades anteriores são devidas. O formulário e os
documentos necessários estão disponíveis no Portal Eletrônico www.cref6.org.br, no link “Serviços/Formulários”.

PARCERIA ENTRE CREF6/MG E SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTES PROMOVE SEMINÁRIO ICMS ESPORTIVO
Realizado pela Secretaria de Estado
de Esportes - SEESP/MG em parceria com o
Conselho Regional de Educação Física da 6ª
Região Minas Gerais - CREF6/MG, no dia 14 de
Abril no Auditório JK, na Cidade Administrativa,
o Seminário ICMS Esportivo 2016 recebeu 60
Municípios Mineiros, por meio dos seus 174 Gestores
Esportivos e Conselheiros Municipais de Esporte.

O objetivo do Seminário foi divulgar
informações e esclarecer dúvidas relativas à
Resolução SEESP nº 002/2016 que trouxe
mudanças no ICMS Esportivo e já está valendo
para o ano base 2016.
“A parceria do CREF6/MG foi fundamental

Seminário com o intuito de sanar dúvidas sobre
a execução do ICMS Esportivo na sua Cidade. “O
Seminário foi muito esclarecedor. Pretendo levar
as informações para iniciar a execução no meu
Município e dar continuidade a projetos que já
existem com crianças, idosos e jovens”.

para o sucesso do Evento”, declarou o Diretor de

ICMS Esportivo é um programa do Governo

Fomento e Organização de Políticas Esportivas

Estadual de fomento à prática esportiva em

da SEESP/MG, Antônio Eduardo Viana Miranda.

Minas Gerais. Por este instrumento, contribuintes

Participaram da abertura do Seminário, o Chefe

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias

de Gabinete da SEESP, Adão Luiz, Professor

e Serviços - ICMS podem obter incentivo

Willian Peres representando o CREF6/MG e

fiscal, desde que sejam apoiadores de projetos

a representante da Associação Mineira de

esportivos aprovados pela Secretaria de Estado

Municípios - AMM, Mara Rabelo.

de Esportes - SEESP/MG.

A Diretora de Esportes do Município Serra
da Saudade, Edmara Bernardes, participou do

BELO HORIZONTE SEDIA MEETING DE
ATLETISMO COM O APOIO DO CREF6/MG
Atletas de todo o País participaram, no dia
30 de Abril, do Super Meeting de Atletismo, em
Belo Horizonte. O Evento foi realizado pelo Centro

do esporte”, afirma o representante do CREF6/
MG no Evento, Professor Willian Peres.
Considerado

como

um

dos

Antoni Szmuchrowski.
O objetivo do Meeting foi ampliar a

maiores

visibilidade para a população, estimular a prática

de Treinamento Esportivo - CTE da Universidade

Eventos de Atletismo com Atletas brasileiros em

do Atletismo nas categorias de base em Minas

Federal de Minas Gerais - UFMG e contou com o

preparação para a Olimpíada do Rio, o Meeting

Gerais e oferecer aos Atletas da Categoria

apoio do Conselho Regional de Educação Física

de Atletismo surpreendeu pela estrutura oferecida

Profissional a oportunidade de alcançarem

da 6ª Região Minas Gerais - CREF6/MG.

aos participantes. “Para Belo Horizonte é um

índices de classificação.

“O CREF6/MG tem inovado muito. As

marco. Ninguém pode duvidar da importância

parcerias realizadas com outros órgãos públicos,

desta pista e deste Centro tanto para a Cidade,

neste caso com a UFMG por meio do CTE, têm

quanto para o Estado. Não só hoje, mas

proporcionado uma nova dimensão à atuação do

efetivamente temos contribuído para a preparação

Conselho. Estar presente em Eventos como este

dos Atletas para os Jogos Olímpicos. Esse é nosso

implica a valorização do Profissional de Educação

papel discreto, mas com qualidade”, comemora o

Física, que está diretamente ligado à promoção

Supervisor de Atletismo do CTE/UFMG, Leszek
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COORDENADORES DE CURSO PARTICIPAM DO VII
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ENSINO SUPERIOR
Atento à demanda dos Cursos e pela
Formação Profissional da Categoria, o Conselho
Regional de Educação Física da 6ª Região Minas
Gerais - CREF6/MG promoveu, nos dias 19 e 20
de Maio, em Belo Horizonte, o VII Seminário de
Educação Física e Ensino Superior. Participaram
os Coordenadores dos Cursos de Licenciatura e
Bacharelado em Educação Física das Instituições
de Ensino Superior Públicas e Privadas do Estado
de Minas Gerais.
“É um compromisso que o Conselho
assumiu, desde a sua implantação, de sempre
ter um contato com as agências formadoras dos
futuros Profissionais de Educação Física”, informa
o Presidente, Claudio Boschi.
Os temas abordados pelas Palestras e

discussões em nossa área. A relação do CREF6/

participaram

Mesas-Redondas foram escolhidos a partir das

MG com os Cursos é uma relação indireta, mas

do Curso de Bacharelado”, os Conselheiros

sugestões dos participantes em Seminários

como depois ele vai atuar no sentido de regular e

Federais Professora Doutora Iguatemy Maria de

anteriores,

orientar o Exercício Profissional, obviamente deve

Lucena Martins e o Professor Doutor Emerson

preocupar-se com a Formação Profissional”.

Silami Garcia.

como

“Extinção

do

Curso

de

Bacharelado: Implicações da Minuta sobre
Diretrizes Curriculares da Licenciatura em

Além do Professor Doutor Go Tani,

da

Mesa-Redonda

“Extinção

A Coordenadora do Curso de Educação

Educação Física” e “Impacto do ENADE para

Física da Universidade Estadual de Minas Gerais

os Cursos e Instituições de Ensino Superior”,

- UEMG/Passos, Cláudia Arouca, acredita que

entre outros.

o Encontro beneficia o andamento dos Cursos.

O Professor Doutor Go Tani, um dos

“Venho acompanhando os Seminários do CREF6/

mais importantes nomes da Educação Física,

MG e a cada ano são temáticas muito bem-vindas.

participou da Mesa-Redonda “Extinção do Curso

Esse encontro com os Coordenadores traz uma

de Bacharelado” e destacou a importância de

proximidade maior para que possamos discutir

tratar o tema com os Coordenadores de Curso.

todos os problemas e trocar informações, isso

“De fato é um assunto que tem dominado grandes

pode facilitar o dia a dia dentro da Universidade”.

Durante o Evento, o CREF6/MG prestou

o Congresso de Ciências do Desporto e

uma homenagem ao Professor Doutor Jorge

da Educação Física dos Países de Língua

Olímpio Bento, pela sua grande contribuição

Portuguesa. Possui mais de 150 livros

à Educação Física e ao Desporto Mundial.

publicados e inúmeros artigos, faz parte de

Ele é fundador, e recentemente se aposentou

bancas de Mestrado e Doutorado pelo Brasil

como Diretor, da Faculdade de Desporto da

e é convidado pela CAPES e pelo CNPq como

Universidade do Porto, em Portugal. Criou

Pesquisador Sênior.
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CONSELHEIRO DO CREF6/MG CONDUZIU
TOCHA OLÍMPICA EM OURO PRETO
O Conselheiro Paulo Ernesto Antonelli,

chama olímpica, trouxe junto compromissos

Membro do Conselho Regional de Educação

e

Física da 6ª Região Minas Gerais - CREF6/MG,

principalmente, na partilha dos valores e ideais

conduziu, no dia 13 de Maio, a Tocha Rio 2016,

olímpicos consolidados pelo Barão Pierre de

símbolo dos Jogos Olímpicos, durante sua

Coubertin, e também, na busca permanente

passagem pela Cidade histórica Ouro Preto.

pela proficiência no exercício das funções da

Durante 90 dias, a Tocha vai percorrer

responsabilidades

ainda

maiores,

Educação Física”, declarou Paulo.

mais de 300 cidades brasileiras até chegar ao

Paulo Antonelli é professor do Curso de

Rio, e Antonelli foi um dos 12 mil selecionados

Educação Física da Universidade Federal de

para participar do revezamento.

Ouro Preto - UFOP, tendo atuado na Fédération

“Penso que, a honra em conduzir a

Internationale d’Education Physique - FIEP.

CREF6/MG PARTICIPA DE CONGRESSO BRASILEIRO E
INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA DO ESPORTE E DO EXERCÍCIO
A Universidade Federal de Minas Gerais UFMG sediou, por meio de seu Laboratório de

de Educação Física da 6ª Região Minas Gerais

Mariza Borges, o Coordenador Geral do Evento,

- CREF6/MG.

Professor Franco Noce, o Presidente do CREF6/

Psicologia do Esporte - LAPES, o XVI Congresso

Durante a cerimônia de abertura, o

MG, Claudio Boschi e a representante do CFP

Brasileiro e o IX Congresso Internacional de

CREF6/MG prestou uma homenagem póstuma

em Psicologia do Esporte no Coletivo Ampliado,

Psicologia do Esporte e do Exercício - CONBIPE,

a um dos pais e grande nome da Psicologia do

Luciana Ferreira, participaram de uma reunião,

entre os dias 14 e 16 de Abril. O Evento

Esporte, o Professor Doutor Dietmar Samulski.

durante o Evento, a fim de estreitar os laços entre

contou com o apoio da Associação Brasileira

Os Presidentes do Conselho Federal de

de Estudos em Psicologia do Esporte e do

Educação Física - CONFEF, Jorge Steinhilber

Exercício - ABEPEEx e do Conselho Regional

e do Conselho Federal de Psicologia - CFP,

DIA DA SAÚDE E DA NUTRIÇÃO É
CELEBRADO EM BELO HORIZONTE
Convidado pelo Conselho Regional

hortaliças e reuniu Cursos de Nutrição de

dos Nutricionistas da 9ª Região Minas

sete Instituições de Ensino Superior de Belo

Gerais – CRN9/MG, o Conselho Regional

Horizonte, em stands informativos e de

de Educação Física da 6ª Região Minas

orientação sobre alimentação saudável para

Gerais – CREF6/MG participou, no dia 3 de

quem passava pelo Parque.

Abril, no Parque Municipal Américo Renné

Passando o recado do CREF6/MG,

Giannetti, em Belo Horizonte, de uma ação

a Profissional de Educação Física Jéssica

pelo Dia da Saúde e da Nutrição, celebrado

Miranda deu dicas de alongamento e

no dia 31 de Março.

exercícios aeróbicos para as pessoas que

O CRN9/MG distribuiu mudas de

procuravam exercitar-se.

as duas áreas: Educação Física e Psicologia.
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TREINAMENTO DE AGENTES APRIMORA
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
das

Todas as informações do local visitado,

ações de Fiscalização, o Departamento de

desde as instalações às orientações dadas pelo

Orientação e Fiscalização - DOF do CREF6/

Profissional de Educação Física, passaram

MG tem promovido o Treinamento dos Fiscais

a ser relatadas. Os Agentes são capacitados

para um melhor atendimento das diligências

para verificar a condição dos aparelhos e se

e, assim, uma prestação de serviço ainda

os mesmos encontram-se dentro dos padrões

mais eficiente à população.

de segurança e objetividade dos exercícios.

Devido

ao

número

crescente

O Treinamento consiste no aprimoramento

Em relação à Fiscalização dos Profissionais de

das formas de vistoria, observância das

Educação Física, é utilizada uma bibliografia

leis e relatório descritivo de toda a ação.

de Cinesiologia para aprimorar o conhecimento

“Os Agentes estão sendo capacitados a

dos Agentes na observação da atividade

preencher o Termo de Fiscalização de forma

orientada,

mais específica e detalhada, garantindo à

e possível resultado da mesma no corpo

abordadas no Treinamento. O objetivo é

sociedade uma Fiscalização transparente aos

humano.

promover o aprimoramento constante do

fatos encontrados em cada vistoria”, explica o
Coordenador do DOF, Willian Pimentel.

sua

aplicação,

desempenho

Outras funções desempenhadas pelos
Agentes

de

Fiscalização

também

serão

conhecimento e das habilidades dos Fiscais
do CREF6/MG.

FOI ASSIM - DANÇAR É O MELHOR REMÉDIO
Exercício Físico, consegue proporcionar aos

da turma que fazia aula de Dança, interagia e

seus praticantes benefícios que vão muito além

conversava com todos.

dos aspectos estéticos e fisiológicos que a
maioria das pessoas conhece.

Em uma das festas de confraternização da
turma, ela resolveu homenagear-me e contar

Há mais ou menos 1 ano e 6 meses, recebi

sua história. Disse que apresentava diagnóstico

uma aluna nas turmas que dou aula. Tenho um

de depressão e síndrome do pânico e procurou

carinho especial em acompanhar os alunos

a academia por recomendação médica. A

novatos, com o objetivo de fazer com que eles

Dança fez com que ela se sentisse bem e as

perseverem nas aulas.

músicas animadas deixavam-na motivada e feliz.

Recebi-a de braços abertos com todas as

Com menos de seis meses de aulas diárias, ela

Emerson Pereira Carvalhais

estratégias para fazê-la sentir-se bem, porém

deixou o quadro depressivo e não precisou mais

CREF 012409 - G/MG

ela sempre me retribuía com um semblante

usar nenhum medicamento. O único remédio,

Sou Profissional de Educação Física

fechado e sem muitas conversas. Notei,

segundo ela, são doses diárias de Dança e de

desde 2009, com Especialização em Saúde da

contudo, que ela não voltou para a segunda

felicidade, que não fica sem.

Família, Gestão de Projetos e Gestão Estratégica

aula e pelos corredores da academia consegui

Mesmo já atuando há um bom tempo na

de Negócios. Atuo com Dança, Recreação,

convencê-la a tentar novamente. A cada aula

Educação Física, sempre me surpreendo com

Eventos e Gestão Esportiva.

aproximava-me mais dela e a fazia entender

o poder de influenciar positivamente as pessoas

A Dança tem sido um grande diferencial

que a Dança é uma linguagem própria e que

que nós, Profissionais, temos, e a cada ano que

no mercado e a cada dia surgem novidades

cada pessoa expressa-se de uma forma, com

passa tenho isso como minha maior motivação

em programas de aulas de Dança fitness com

maneiras singulares de executar cada passo.

e amor pelo que faço.

elementos cada vez mais inusitados. Como

Com poucos meses essa aluna já era parte
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A GRANDE SACADA DE TALMO DE OLIVEIRA
de

oportunidade de ampliar seus conhecimentos

continuar nas quadras após minha carreira de

como Atleta e melhorar seu rendimento

Atleta. Dessa forma, fui preparar-me fazendo

como Treinador. “A Graduação abre muitas

os Cursos de Treinador da Confederação

perspectivas de Treinamentos. Dentro das

Brasileira de Vôlei - CBV. Nesse primeiro Curso,

quadras, o Atleta não se preocupa com o

vi a necessidade de buscar conhecimento

planejamento, com os princípios básicos do

para aliar à prática que vivi por muitos anos

Treinamento, com os detalhes na Formação

dentro de quadra. Queria ser um Profissional

de uma equipe. A Graduação possibilita

diferenciado”.

esse conhecimento e planejamento, além de

Esportiva.

Talmo de Oliveira, Técnico que
investe na Formação Profissional
Foto: Arquivo pessoal

“Sempre

tive

a

intenção

A carreira vitoriosa como Levantador
se mantém próxima às quatro linhas. Talmo

oferecer subsídios para utilização nos mais
variados momentos”.

Determinado a não abandonar as

coleciona também inúmeros títulos como

Foi por sua grande contribuição como

quadras mesmo após o encerramento de

Treinador: Campeão Mineiro, Semifinalista e

Atleta e Técnico de sucesso, que Talmo foi

sua carreira como jogador de Vôlei, Talmo

Vice-Campeão por duas vezes da Superliga e

um dos escolhidos para conduzir a Tocha

de Oliveira buscou nas salas de aula o

Campeão Sul-Americano.

Olímpica quando ela passou por Itabira, no

conhecimento necessário para complementar

Nascido em Itabira, Minas Gerais, Talmo

dia 12 de Maio. “A experiência foi maravilhosa.

a experiência como Atleta e alicerçar sua

iniciou sua carreira como Atleta no Valeriodoce

Esse momento foi especial para reconhecer

atuação como Técnico.

de Itabira. Em 1992, foi Levantador da Seleção

a importância de levar a chama Olímpica em

Como Atleta, conquistou a Medalha de

Olímpica, quando conquistou o Ouro nos Jogos

meio a tantas dificuldades que passamos, mas

Ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92.

de Barcelona, sendo eleito por ele o momento

levando sempre esperança a uma população

Foi Campeão Sulamericano, da World League

mais marcante de sua vida como Atleta.

apaixonada pelo esporte”.

e do Top Four, no Japão. Foi Campeão Carioca

Passou por equipes como Pirelli, Palmeiras,

Sobre a realização da Olimpíada do

e Paulista, Bicampeão da Liga Nacional,

Flamengo, Maringá, encerrando sua trajetória

Rio, que se aproxima, Talmo anseia que os

Campeão da Copa Sudeste, Pentacampeão dos

no Banespa. Como Treinador passou pelas

resultados sejam positivos dentro e fora das

Jogos Abertos de São Paulo, entre outros títulos.

Equipes do Sada Betim, Sada Cruzeiro, SESI

quadras. “Espero que o legado seja o esporte

-SP e Montes Claros.

incluído nas políticas públicas, como forma

O ex-Levantador da Seleção Brasileira
Masculina de Vôlei formou-se em Educação

De acordo com Talmo, a Formação

Física e, hoje, cursa Mestrado em Gestão

como Profissional de Educação Física deu-lhe

de educação, saúde e entretenimento para
a população”.

Medalhista Olímpico de Vôlei em Barcelona
Foto: Agência O Globo
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