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Prezado Colega,

Vivemos tempos difíceis no Brasil, chegar
ao fim de 2017 com um balanço positivo
do que nos propusemos a fazer neste ano,
deu-nos confiança e boas perspectivas
para 2018. É preciso realizar em nossas
casas, no trabalho, com os amigos e em
todos os espaços de convivência, o que
esperamos para o nosso País. Quando
juntos realizamos, todos saem ganhando.
É preciso inspirar nossos jovens, para que a esperança em
dias melhores não tenha fim. Fazemos isso trabalhando sempre pelo
acesso de todos às práticas de Atividades Físicas e Desportivas de
forma orientada. O Esporte é um mecanismo importantíssimo que une
pessoas e agrega valor às relações. Vamos transferir os ensinamentos
das quadras, campos, pistas e piscinas para o nosso dia-a-dia e talhar o
caminho rumo à vitória do que almejamos para nossas vidas. É preciso
acreditar.
Completamos 18 anos em 2017. A pouca idade, no entanto,
não nos preservou das inúmeras lutas. Sem elas, porém, não teria sido
possível chegar à maturidade conscientes de cada passo, firmes ao
tomar decisões e gratos por cada uma de nossas conquistas.
Hoje, percebemos que estamos no caminho certo ao ver quem
caminha lado a lado conosco. Nossos parceiros legitimam nosso
trabalho de oferecer à Sociedade formas seguras de praticar Atividades
Físicas e Desportivas. Nas páginas 4 e 6, você confere como nossa
parceria com a SEESP/MG contribui para que Saúde, Qualidade de
Vida e Bem-Estar cheguem aos Mineiros de forma adequada.
Outro órgão que credencia o Profissional de Educação Física a
atuar e fazer a diferença nas ações e políticas públicas voltadas para
a Saúde é o Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais – NESCON/
UFMG. Há muitos anos, o Núcleo acredita no Profissional de Educação
Física como facilitador das ações realizadas pelas Equipes da Saúde
da Família e no CREF6/MG como parceiro na divulgação e execução
dos projetos. Saiba, na página 5, como essa parceria tem mudado a
realidade nas comunidades.
Esses e tantos outros parceiros acreditaram no CREF6/MG e
fizeram da caminhada por 2017 ainda mais firme.
Ao somar forças conquistamos o que julgávamos ser impossível.
Que possamos unir esforços e realizar sonhos em 2018. A palavra de
ordem é ACREDITAR!
Feliz e Próspero Ano Novo!
Boa leitura!
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REPRESENTANTES DO CPB VISITAM O CREF6/MG E FIRMAM PARCERIA
PARA 2018
O Vice–Presidente do Comitê Paralímpico

A parceria firmada entre as instituições visa

Brasileiro - CPB, Ivaldo Brandão, e o Coordenador

a publicação de livros, revistas, materiais didáticos

e científicos e a promoção de Cursos de capacitação.
As ações estão previstas já para 2018.

da Academia Paralímpica Brasileira – APB, José
Fernandes Filho, participaram de uma reunião
no Conselho Regional de Educação Física da 6ª
Região – CREF6/MG, no dia 14 de Novembro,
com o Presidente do CREF6/MG, Claudio Boschi,
e o Membro do Conselho Professor Wilian Peres.
O encontro foi uma iniciativa do Comitê
e da Academia Paralímpica com o objetivo de
estreitar laços com o CREF6/MG pela promoção
do Desporto Paralímpico e a capacitação de
Profissionais de Educação Física para atuarem

Professor Wilian Peres, o Coordenador da APB, José Fernandes Filho, o Vice–
Presidente do CPB, Ivaldo Brandão, e o Presidente do CREF6/MG, Claudio Boschi.

na área.

CATÁLOGO DE BENEFÍCIOS PARA PROFISSIONAIS REGULARES É AMPLIADO
O Conselho Regional de Educação

Samba Hotéis, uma rede hoteleira e a Soul

parceiros se amplie. Confira o Catálogo de

Física da 6ª Região Minas Gerais – CREF6/

Fitness & Beachwear, moda para prática de

Benefícios completo em: http://www.cref6.

MG tem somado esforços para oferecer aos

Atividade Física e praia.

org.br/beneficios-e-convenios/

Profissionais de Educação Física Registrados

Para

usufruir

do

convênio,

basta

condições e benefícios que visam o pleno

apresentar a Cédula de Identidade Profissional

exercício

no ato de solicitação do serviço com as

da

Profissão.

Neste

trimestre,

três novos parceiros passaram a integrar o
Catálogo de Benefícios.

empresas parceiras.
O CREF6/MG acredita que o Profissional

O Grupo DPSP, responsável pelas

de Educação Física bem qualificado e apoiado

Drogarias Pacheco e São Paulo, é um dos novos

pelos benefícios oferecidos pelas empresas

parceiros. Agora, Profissionais de Educação

conveniadas desempenha ainda melhor o seu

Física sem pendências com o Conselho pode

trabalho, resultando na qualidade do serviço

usufruir do convênio farmácia mais completo

prestado. E quem ganha é a Sociedade.

do mercado. Os outros dois parceiros são o

A intenção é que em 2018 o número de

PRESIDENTE DO CREF6/MG É ELEITO CONSELHEIRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA
DE DIREITO DESPORTIVO
Claudio

que discutiu “Direito Desportivo e Educação

Augusto Boschi, foi eleito Conselheiro e Vice-

Física”, acompanhado de outras autoridades

Presidente da Sociedade Brasileira de Direito

no assunto, como Profissionais de Educação

Desportivo – SBDD. A votação foi realizada

Física e do Direito.

O

Presidente

CREF6/MG,

durante o II Congresso Brasileiro de Direito

O II Congresso Brasileiro de Direito

Desportivo, nos dias 4 e 5 de Dezembro, na

Desportivo reuniu grandes nomes do Direito

Faculdade de Direito da Universidade de São

Desportivo do Brasil e do mundo. O principal

Paulo – USP. A nova gestão começa em Janeiro

objetivo

2018 e segue até Janeiro 2021.

pensamento crítico em torno da Lex Sportiva,

foi

promover

uma

evolução

do

O Presidente do CREF6/MG também

Autonomia Desportiva, Cultura de Paz no

foi um dos convidados pela organização do

Esporte, entre outros temas fundamentais ao

Congresso para participar de um momento

desenvolvimento do Direito Desportivo.

Novos Conselheiros da SBCC
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CREF6/MG É HOMENAGEADO POR SUA ATUAÇÃO NO ESTADO
“O CREF6/MG tem o compromisso de
garantir à Sociedade a prática de Atividade
Física e Desportiva orientada e de qualidade.
A parceria de longo tempo com a SEESP/MG
legitima nosso trabalho e só aumenta nossa
confiança de que estamos no caminho certo”,
afirma o Presidente do CREF6/MG, Claudio
Boschi, que agradeceu a homenagem em
nome de todos os Conselheiros.
Para 2018, uma nova proposta já
vem sendo avaliada e discutida entre os dois
órgãos e também será dada continuidade aos
projetos em andamento. “O CREF6/MG é uma
fonte técnica muito valiosa a qual recorremos
O Presidente do CREF6/MG recebeu a homenagem das
mãos do Secretário Adjunto de Esportes, Ricardo Sapi.

sempre que necessário. Nos Seminários da Lei
de Incentivo ao Esporte e em nossas Cartilhas,

Durante a reunião Plenária do Mês de

A parceria entre CREF6/MG e SEESP/MG

por exemplo, recorremos ao CREF6/MG que

Dezembro de 2017 do CREF6/MG, a Secretaria

é realizada há 18 anos e tem executado projetos

dá mais robustez aos temas que propomos.

de Estado de Esportes de Minas Gerais –

como Geração Esporte, JEMG, JIMI, Academias

Num cenário em que as pessoas estão mais

SEESP, representada pelo seu Secretário

ao Livre, Minas Esportiva Incentivo ao Esporte,

atentas à qualidade de vida, parabenizamos

Adjunto, Ricardo Sapi, conferiu homenagem

entre outros, para o bem-estar e qualidade

a atuação dedicada do CREF6/MG ao lutar

ao Conselho, por meio de seu Presidente,

de vida da população, além de oportunizar o

pelo exercício legal da Profissão de Educação

Claudio Boschi, “pelo relevante trabalho em

acesso à prática esportiva por grande parte dos

Física. A população não pode ficar refém da

prol dos Mineiros e em reconhecimento às

mineiros.

prática irregular da profissão”.

suas contribuições ao Esporte e a este órgão”.
“A SEESP/MG tem entre os seus
propósitos contribuir para a profissionalização
da cadeia esportiva, e garantir o acesso da
população às práticas esportivas de qualidade.
Também busca continuamente aprimorar
a gestão da política pública de Esportes de
forma a melhor atender a população. Estas
são as principais frentes em que o CREF6/
MG apoia as atividades da Secretaria, vejo,
inclusive, que nossos propósitos se juntam
com a missão da entidade. Assim, nos
apoiamos mutuamente a atingir os nossos
objetivos e quem ganha com isso é a
população”, destaca o Secretário Adjunto da
SEESP, Ricardo Sapi.

A homenagem foi entregue durante
a última reunião plenária de 2017.
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PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA APRESENTAM PLANOS
DE AÇÃO PARA MUDAR REALIDADE NAS COMUNIDADES
“A importância hoje do TCC como

A parceria do CREF6/MG e do NESCON/

plano de ação é que ele deixa de ser engavetado

UFMG acontece há anos e já vem colhendo

e passa a ser prático. Estes planos de ação

frutos. Uma das avaliadoras dos trabalhos da

agregam valor e ajudam a mudar a situação

Mostra é ex-aluna do Curso. “Há um ponto

de uma comunidade. A população toda sai

histórico na minha carreira e o Curso oferecido

ganhando”, explicou uma das Coordenadoras

pelo CREF6/MG e NESCON/UFMG está

do Curso, Matilde Cadete.

exatamente neste divisor. Eu tinha um nível de

Foi realizada, no dia 25 de Novembro, a

O Presidente do CREF6/MG, Claudio

conhecimento com muita vontade de acertar,

Mostra “Promoção da Saúde na Comunidade”

Boschi, esteve presente no evento e participou

com o Curso, todos os recursos, debates,

pelos Profissionais de Educação Física alunos do

de algumas apresentações. “Nós estamos

discussões, contato com os professores,

Curso de Especialização em Gestão do Cuidado

dentro de uma Faculdade que é nota máxima

a vontade de acertar passou a ser mais

em Saúde da Família, oferecido pelo Núcleo de

na CAPES, que é nota máxima em qualquer

assertiva, pela fundamentação teórica que

Educação em Saúde Coletiva – NESCON da

parâmetro de estatística que se faça na área

a especialização me ofereceu”, contou Kátia

Faculdade de Medicina da UFMG em parceria

de Medicina. Na área de Saúde Pública, não

Las Casas, que hoje atua como Profissional de

com o CREF6/MG.

é só nota máxima, é líder no Brasil. E, é neste

Educação Física da Rede Pública de Saúde de

Por meio da apresentação de pôsteres,

espaço que o CREF6/MG fez um convênio

Belo Horizonte e é mestranda em “Promoção

os alunos expuseram suas propostas de Planos

com o NESCON/UFMG para exatamente

de Saúde e Prevenção de Violência” pela

de Ação, que serão desenvolvidas como

aperfeiçoar,

Faculdade de Medicina da UFMG.

Trabalhos de Conclusão de Curso. Os trabalhos

Profissional de Educação Física. É uma

Além do Curso de Especialização em

foram produzidos com base no diagnóstico

experiência extremamente vitoriosa e uma

Gestão do Cuidado em Saúde da Família,

situacional das comunidades onde eles atuam.

experiência que tende a se perpetuar e em

o CREF6/MG e NESCON/UFMG também

A partir do diagnóstico, eles detectaram os

um maior volume possível, com oferecimento

oferecem o Curso de Aperfeiçoamento em

problemas, elegeram um prioritário e, em cima

de novos Cursos”, destacou o Presidente do

Saúde da Família para Profissionais de

de cada crítica, propuseram uma ação.

Conselho.

Educação Física. “Acredito que o Conselho

atualizar

e

pós-graduar

o

foi absolutamente pioneiro em trabalhar o
exercício físico como uma questão da saúde
pública e nós temos uma satisfação muito
grande em trabalhar com o CREF6/MG. A
Educação Física é a profissão que incorpora
ao trabalho da Atenção Primária à Saúde a
promoção de qualidade de vida”, finalizou o
Diretor do NESCON/UFMG, Edison Corrêa.

NÚMEROS DOS CURSOS
Curso de Especialização em Gestão do Cuidado em
Saúde da Família

Curso de Aperfeiçoamento em Saúde da Família para
Profissionais de Educação Física

1ª oferta em 2010
200 vagas ofertadas
8ª Turma em andamento

1ª oferta em 2014
430 vagas ofertadas
2ª Turma em andamento

Em 2018, CREF6/MG e NESCON/UFMG propõem uma nova ação para fortalecer a participação dos Profissionais de Educação
Física na Atenção Primária à Saúde. Serão oferecidas 550 vagas em Cursos de Atualização, de curta duração e autoinstrucionais.
Acompanhe o calendário de oferta dos Cursos no Site: www.cref6.org.br.

Jornal do CREF6/MG • Ano 18 • nº 34

FISCALIZAÇÃO

6

CREF6/MG GARANTE 96% DE TÉCNICOS E TREINADORES
HABILITADOS DURANTE O JIMI
Entre os dias 11 e 15 de Outubro, Lavras

a atividade de Treinador, esclarecendo a

para o desenvolvimento do esporte.

sediou a etapa Estadual – Final dos Jogos do

Fiscalizando as atividades do evento, o

importância de estarem regulares neste

Interior de Minas Gerais - JIMI. Durante o evento,

CREF6/MG cumpre seu papel de oferecer um

Conselho, garantindo a boa orientação aos

por meio de uma parceria com a Secretaria de

serviço de qualidade à Sociedade, ao garantir

competidores”, esclarece o Coordenador do

Estado de Esportes - SEESP/MG e um trabalho

a atuação de Profissionais de Educação Física

DOF-CREF6/MG, Raphael Rezende.

efetivo do Departamento de Orientação e

devidamente habilitados na orientação da

A parceria entre o CREF6/MG e a

Fiscalização – DOF do CREF6/MG, constatou-

prática esportiva. “Estas ações de Fiscalização

SEESP/MG acontece desde 1999. Neste

se que 96% dos Técnicos/Treinadores das

no JIMI têm grande valor para Profissionais

ano, o CREF6/MG esteve presente em todas

equipes eram Profissionais de Educação Física

de Educação Física, atletas e toda sociedade,

as etapas do JIMI verificando a atuação

devidamente Registrados no Conselho.

pois valorizam os Profissionais regulares.

dos Profissionais de Educação Física na

Os Agentes de Orientação e Fiscalização

Notificamos e orientamos as pessoas que

orientação das equipes. Confira alguns

verificam o Registro Profissional dos Treinadores

são encontradas em situação inapta para

números:

e Preparadores Físicos das equipes, averiguando
se estão em conformidade com a Legislação
para exercerem a Profissão adequadamente.
Os Jogos do Interior de Minas - JIMI é um
programa do Governo do Estado de Minas Gerais
que consiste na mais tradicional competição
esportiva do Estado, desenvolvido pela SEESP/
MG e Prefeituras Municipais. Tem o objetivo de
fomentar a prática esportiva entre os Municípios
e possibilitar a qualificação técnica, tática e
física de atletas e equipes, a fim de contribuir

CONCURSO TOP TRAINER BRASIL 2017 TEM FINALISTA E VENCEDOR
MINEIROS REGISTRADOS NO CREF6/MG
para a terceira idade, sendo conhecido

área de Educação Física, Marketing, Gestão

Dezembro, o resultado do Concurso Top

como o Personal Trainer das Vovós.

de

Trainer Brasil 2017 que elegeu os Personal

Concurso realizou avaliações técnicas da

Foi

divulgado,

no

dia

16

de

O

Carreira,

Comportamento

Humano,

Inglês e Comunicação.

Trainers que são destaques no País. O
vencedor foi o Profissional de Educação
Física de Juiz de Fora/MG Gabriel Dias
Andrade [CREF 022623-G/MG]. Outro mineiro,
de

Belo

Horizonte,

Níkolas

Chaves

Nascimento, [CREF 012406-G/MG] também
ficou entre os 10 finalistas. Gabriel atua
desde 2013, e se dedica exclusivamente à
atividade de Personal Trainer. Já Níkolas é
Profissional de Educação Física há oito anos
e atua nas áreas de fitness, treinamento
esportivo e treinamento funcional voltado

Gabriel Dias

Níkolas Chaves
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PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA MINEIRA É DIRIGENTE
ESPORTIVA NO CANADÁ
aplicadas ao esporte, pela York University,

surpresa, assim como todos na sala de

em Toronto/ON – Canadá.

reunião. Apesar da resistência de alguns,

Até ser uma das comandantes do

acabei sendo eleita como Vice-Presidente,

Handebol no Canadá, Raquel percorreu um

no susto!”, recorda. Em 2012, passou a

longo caminho. A vida esportiva começou

treinar as equipes da Província de Ontário.

aos quatro anos na Natação, passou pelo

Dois anos depois, foi eleita Presidente da

Voleibol, um rápido período pelo Squash

Federação de Handebol do Canadá. “Me

e, finalmente, chegando ao Handebol. “Fui

disseram que muita coisa precisava mudar

convocada para a Seleção Mineira. Daí,

e achavam que eu conseguiria lutar pela

foram muitos aprendizados e conquistas.

melhoria do esporte no País, baseando-

Até que uma lesão no ombro me afastou

se no que haviam visto em minha atuação

das quadras”, lembra Raquel. Já como

como Vice-Presidente. Aceitei a nomeação

Profissional de Educação Física, lecionou

e fui eleita por unanimidade”. Com a

a modalidade em diferentes instituições

reeleição em 2016, Raquel estende seu

de ensino e, em algumas, foi também

mandato até 2020.

treinadora das equipes universitárias.
Raquel conduziu a Tocha Olímpica durante
o Pan-Americano de Toronto em 2015.

Lugar de mulher é... onde ela quiser!
A Profissional de Educação Física Raquel
Hermeto Pedercini Marinho [CREF 001048G/MG]

quis e foi bem longe. Natural de

Belo Horizonte/MG, hoje a Profissional
é Presidente da Federação de Handebol
do Canadá e Presidente da Comissão
de

Desenvolvimento

da

Federação

Internacional de Handebol – IHF, sendo a
primeira mulher a ser eleita para presidir
uma Comissão junto à IHF. Em 2017,
também foi nomeada como Delegada
da Fédération Internationale d’Education
Physique- FIEP.
E como surgiu a oportunidade de ir

No Canadá, a presença de mulheres

O medo da violência no Brasil fez com

na direção de entidades esportivas é algo

que a Profissional buscasse novos rumos.

comum, diferente do Brasil e do resto do

Após passar por um episódio violento

Mundo. A Presidência do Comitê Olímpico

dentro de uma instituição de ensino, um

e o Ministério do Esporte Canadense, por

aluno armado ameaçando Professores,

exemplo, são ocupados por mulheres.

Raquel, que já procurava por Curso de

Raquel representa a força feminina,

Doutorado, inscreveu-se para um processo

a recompensa pela busca da formação,

seletivo no Canadá.

do engajamento e da coragem. Saiu de

Recém-chegada no País, em 2010,
passou

a

treinar

equipes

masculinas

Minas Gerais para quebrar paradigmas
bem

fortes:

Mulher,

estrangeira

e

adulta e júnior de Handebol durante o

dirigente esportiva e ser um forte exemplo

Campeonato Nacional. No ano seguinte,

para outras Profissionais de Educação

participou da Reunião Anual Geral com a

Física. “Enfrentei muitas dificuldades

cúpula do Handebol do país e foi indicada

para

pelo Presidente da Federação de British

entanto, sempre tive muita confiança na

Columbia

Profissional que me formei e continuo a

para

ser

Vice-Presidente

–

responsável por treinadores. “Eu fiquei

chegar

onde

estou

hoje.

No

me formar”, destaca.

para o Canadá? “Não surgiu, eu criei!”,
respondeu Raquel com a confiança de
quem tem um extenso currículo: Licenciada
e Bacharel em Educação Física pela
Universidade Federal de Minas Gerais –
UFMG; Especializada em Cinesiologia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS; Mestre em Ciência da Motricidade
Humana pela Universidade Castelo Branco
– UCB; PhD em Kinesiologyand Health
Sciences

com ênfase em Neurociências

Raquel ladeada, à esquerda, pelo Vice-Presidente da Federação Pan-Americana de Handebol, o uruguaio Julio Noveri
e, à direita, pelo Presidente da Confederação Brasileira de Handebol, Manoel Luiz Oliveira, em 2015, em Sochi, na
Rússia, durante Congresso da IHF.
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