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DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Homenagens marcam as comemorações pelos 19 anos de regulamentação da Profissão.

p.4

FIQUE POR DENTRO

FISCALIZAÇÃO

Guia para Gestão das Academias ao Ar Livre
é publicado com apoio do CREF6/MG. p.3

Divulgado o balanço das ações do
1º semestre de 2017. p.6
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2
Prezados Colegas,

Informativo Oficial do Conselho Regional de Educação
Física da 6ª Região - Minas Gerais - Ano 17 - nº 33

Esta edição do Jornal do CREF6/
MG traz a cobertura do Trimestre que
compreende o Mês de comemoração pelo
Dia do Profissional de Educação Física –
Setembro.
Ao

conferir

a

cobertura

das

comemorações pelo Dia do Profissional
de Educação Física, na página 4, você irá
perceber que, após 19 anos de regulamentação da nossa Profissão,
colhemos os frutos do seu reconhecimento. Muitas homenagens foram
concedidas ao CREF6/MG e aos nossos Profissionais espalhados por
todo o Estado. No entanto, a luta continua. Contratempos existem,
mas foram e serão habilmente vencidos, uma vez que o caminho da
Educação Física é ladrilhado pelas pedras da justiça, do amor pela
Profissão e do respeito pelo ser humano.
Mesmo com uma Profissão consolidada, deparamo-nos com
situações que poderiam ser facilmente evitadas se considerado o que
é previsto pela Lei nº 9696/98. A prática irregular da profissão ainda
é uma realidade, respaldada, muitas vezes, por decisões jurídicas que
fogem da alçada dos Conselhos e esbarram em nosso limite de atuação.
As inúmeras campanhas do Sistema CONFEF/CREF’s para a
conscientização da população pela busca de Profissionais de Educação
Física capacitados e registados têm resultado em um serviço prestado
com cada vez mais qualidade a uma Sociedade cada vez mais exigente.
A confiança da população no trabalho do CREF6/MG é notória,
resultando em um grande número de denúncias que contribuem para a
Fiscalização de Estabelecimentos e Profissionais. Confira, na página 6,
o balanço das ações de Fiscalização do 1º semestre de 2017.
Uma de nossas funções é garantir a atuação adequada dos
Profissionais de Educação Física e a prestação de serviços de prática
de Atividade Física e Esportiva orientada para Sociedade. Para isto,
é preciso estar presente nas discussões que norteiam a execução
das políticas públicas voltadas para o Esporte. É com grande orgulho
que, nas páginas a seguir, você confere que integrantes do CREF6/
MG foram empossados como membros de Conselhos e Comitês que
discutem ações voltadas para oferecimento do esporte à Sociedade.
Eles representam a nossa classe.

PRESIDENTE
Claudio Augusto Boschi
1º Vice-Presidente
Adailton Eustáquio Magalhães
2º Vice-Presidente
Otávio Lamartine Leite Filho
1ª Secretária
Marley Pereira Barbosa Alvim
2º Secretário
José Humberto Ferreira
1ª Tesoureira
Anísia Sudário Daniel
2º Tesoureiro
Carlos Alberto dos Santos
CONSELHEIROS
Adailton Eustáquio Magalhães
Anísia Sudário Daniel
Bernardo Luiz Brahim Cortez
Carlos Alberto dos Santos
Celina Sousa Gontijo
Claudio Augusto Boschi
Edson Eduardo Rodrigues de Oliveira
Edson Vieira da Fonseca Faria
Felipe José Aidar Martins
Fernando Antônio Sander
Fernando Carvalho Lopes
Jaime Roberto Alves Macedo
Janilson de Assis Miranda
José Augusto Rodrigues Pereira
José Humberto Ferreira
José Márcio Bastos dos Santos
Kátia Euclydes de Lima e Borges
Kátia Lúcia Moreira Lemos
Lácio César Gomes da Silva
Marcelo Campos Machado
Marco Túlio Maciel Pinheiro
Marley Pereira Barbosa Alvim
Otávio Lamartine Leite Filho
Paulo Ernesto Antonelli
Pedro Américo de Souza Sobrinho
Rosely Conceição de Oliveira
Rui Manuel Proença de Campos Garcia
Rui Martins Alves Pereira
CONSELHEIROS FEDERAIS
Carlos Alberto Camilo Nacimento
Claudio Augusto Boschi
Emerson Silami Garcia
Teófilo Jacir de Faria
Conteúdo: Assessoria de Comunicação CREF6/MG
Profissional Responsável: Camila Carolina | Registro MTB 16261/MG
Impressão: Universal Editora e Gráfica
Tiragem: 42.0000 exemplares

Quero contar com você, Profissional, para construir um caminho
cada vez mais firme para a Educação Física. Nos tornamos uma única
força, quando optamos por nos dar as mãos. A luta continua!

Para comentários sobre o conteúdo editorial do Jornal do CREF6/MG,
envie sugestões e críticas através do Fale Conosco:
www.cref6.org.br

Boa leitura!

Claudio Augusto Boschi
Presidente do CREF6/MG
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EM FOCO
TIRA-DÚVIDAS
Como deve ser realizado o envio de
documentos, quando necessário, para o
CREF6/MG?
Diversos serviços solicitados ao CREF6/
MG, como os pedidos para Alteração de
Endereço, Licenciamento/Baixa Temporária,
Cancelamento do Registro, entre outros,
exigem que documentos comprobatórios
sejam
apresentados.
As
solicitações

3
realizadas presencialmente na Sede do
CREF6/MG devem ser acompanhadas por
documentos originais e suas cópias. Já os
pedidos realizados pelos Correios devem ser
apresentados com os formulários disponíveis
no Site do CREF6/MG devidamente
preenchidos e acompanhados de cópias
autenticadas dos documentos exigidos. Em
nenhuma hipótese, serão aceitas cópias de
documentos via e-mail. Todos os formulários e
a relação completa da documentação exigida
para cada solicitação podem ser acessados

por meio do endereço eletrônico: www.cref6.
org.br/servicos.

MEMBROS DO CREF6/MG PASSAM A INTEGRAR CONSELHO E
COMITÊ VOLTADOS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ESPORTE
No dia 17 de Agosto, tomaram posse os
quarenta novos membros do Conselho Municipal
de Política de Esportes de Belo Horizonte CMES/BH. Entre eles, o Vice-Presidente do
CREF6/MG, Professor Adailton Magalhães,
como titular, e o Professor Wilian Peres, como
suplente, foram empossados e representam o
CREF6/MG entre os membros da Sociedade
Civil do Conselho Municipal. Além deles, o
integrante da Comissão de Ética Profissional
do CREF6/MG, Professor Heber Eustáquio,
também foi empossado, como suplente, porém
representando o Conselho dos Dirigentes das
Instituições de Ensino Superior de Educação
Física de Minas Gerais – CONDIESEF/MG. O
CMES/BH tem como principal finalidade auxiliar
na formulação, na gestão e no acompanhamento
das políticas públicas voltadas para a prática de

esportes e lazer no Município.
Já no dia 14 de Setembro, dois
Conselheiros do CREF6/MG se despediram do
Comitê Deliberativo Minas Esportiva Incentivo
ao Esporte, durante a realização de sua 45ª
reunião: o 1º Vice-Presidente, Professor Adailton
Magalhães, e a Tesoureira, Professora Anísia
Daniel. No entanto, outros três membros do
Conselho: o Professor Wiliam Peres, como
Titular, o Conselheiro Professor Marco Túlio
Maciel e o Gerente Técnico, Professor Willian
Pimentel, como suplentes, passaram a
integrar o Comitê entre os Representantes da
Sociedade Civil. O Comitê Deliberativo Minas
Esportiva Incentivo ao Esporte é responsável
por decidir sobre a aprovação total ou parcial
dos projetos esportivos e demais assuntos a ele
encaminhados.

O Professor Wilian Peres, o Secretário de Esporte e Lazer de
BH, Bebeto de Freitas e o Vice-Presidente do CREF6/MG,
Professor Adailton Magalhães, durante posse do CMES/BH.

CURSOS OFERECIDOS POR MEIO DE PARCERIA ENTRE CREF6/MG
E NESCON/UFMG TIVERAM INÍCIO EM AGOSTO
O CREF6/MG, em parceria com o
Núcleo de Educação em Saúde Coletiva
da Universidade Federal de Minas Gerais
– NESCON/UFMG, deu início, no Mês
de Agosto, a dois Cursos voltados para
Profissionais de Educação Física.
A
2ª
turma
do
Curso
de
Aperfeiçoamento em Saúde da Família é
oferecida a 300 Profissionais. Com esta

iniciativa espera-se incentivar a formação
de redes intersetoriais para promover
a Saúde e a prevenção de doenças nos
diferentes Municípios de Minas Gerais,
assim como assegurar uma atuação
profissional responsável, competente e
ética dos Profissionais de Educação Física
junto à Sociedade.
Também em Agosto, teve início o Curso

de Especialização em Gestão do Cuidado em
Saúde da Família, lato sensu, a distância,
gratuito e voltada para Profissionais da
área

da

Saúde.

São

oferecidas

vagas

prioritariamente para médicos. No entanto,
por meio de uma iniciativa do CREF6/MG e
da parceria com o NESCON, 25 vagas foram
reservadas para Profissionais de Educação
Física do Estado de Minas Gerais.
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HOMENAGENS MARCAM AS COMEMORAÇÕES PELOS 19 ANOS
DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

O Presidente do CREF6/MG foi homenageado na ALMS.

Há 19 anos, no dia 1º de Setembro de
1998, foi promulgada a Lei Federal nº 9696,
que regulamenta a Profissão de Educação Física.
Desde então, esta data é reservada para celebrar
as conquistas e destacar a importância do
Profissional de Educação Física para a Sociedade.
As celebrações que envolveram o CREF6/
MG, neste ano, foram marcadas por homenagens
e pelo reconhecimento da atuação do Conselho
pela valorização da profissão.

Foto: Imprensa CREF11/MS

pela Câmara Municipal de Governador Valadares,
no dia 19 de Setembro, em reconhecimento aos
Profissionais de Educação Física. A Conselheira
foi convidada a compor a mesa de honra,
representando o CREF6/MG. A solenidade foi
proposta pela Vereadora Rosemary Mafra.
A Assembleia Legislativa do Mato Grosso
do Sul - ALMS, por meio de proposta do Deputado
Estadual e também Bacharel em Educação
Física Herculano Borges, realizou uma Sessão
Solene, no dia 1º de Setembro, para homenagear
personalidades, que promovem Saúde e
Qualidade de vida por meio de sua atuação
profissional. O Presidente do CREF6/MG, Claudio
Augusto Boschi, foi um dos homenageados. Além
de receber a honraria, o Presidente do Conselho
também compôs a Mesa de Honra.

Em Uberlândia, a Câmara Municipal
homenageou, no dia 4 de Setembro, os Profissionais
de Educação Física com uma Moção de Aplausos.
O Conselheiro Edson Rodrigues foi um dos
homenageados, ele compôs a mesa de honra
representando o CREF6/MG e também entregou a
honraria aos outros Profissionais. A solenidade foi
proposta pelo Vereador Paulo Cesar.
A também Conselheira Rosely de Oliveira
foi homenageada durante Sessão Solene realizada

PALESTRAS DE ORIENTAÇÃO
Entre os dias 30 de Agosto e 1º de

e na Prefeitura de Itabira, pelos Agentes de

Setembro, estudantes de três Cursos de

Orientação do CREF6/MG, pelo Conselheiro

Educação Física e servidores da Prefeitura

Paulo Antonelli e pelo Membro do Conselho

de Itabira receberam o CREF6/MG para

Professor

Palestras Institucionais e de Orientação.

também distribuiu aos participantes Kits

A presença do CREF6/MG marcou as
comemorações pelo Dia do Profissional de
Educação Física.
Universidade

Presidente

Antônio

Peres.

O

CREF6/MG

Institucionais contendo manuais e cartilhas
de orientação.
A

As Palestras foram realizadas na

Wilian

participação

do

CREF6/MG

nas IES e na Prefeitura de Itabira partiu

Carlos

da coordenação dos próprios órgãos. Os

- UNIPAC de Governador Valadares e de

interessados em contar com as Palestras do

Barbacena, no Curso de Educação Física da

CREF6/MG devem entrar em contato pelo

Faculdade Vértice – UNIVÉRTIX, de Matipó

Correio Eletrônico faleconosco@cref6.org.br.

O membro do Conselho Professor Wilian Peres
ministrou palestra na Prefeitura de Itabira.
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VICE-PRESIDENTE DO CREF6/MG PUBLICA LIVRO SOBRE
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA MINEIRA
O 1º Vice-Presidente do Conselho

lançamento do seu livro “Alicerce histórico da

Física, até porque, isso seria impossível. A

Regional de Educação Física da 6ª Região

Educação Física mineira: uma contribuição

intenção é oferecer aos interessados um relato

Minas Gerais – CREF6/MG e Professor do

à organização política da Educação Física

de momentos vividos em relação à organização

Centro Desportivo da Universidade Federal de

brasileira”.

política da Educação Física em Minas Gerais,

Ouro Preto – CEDUFOP, Adailton Eustáquio

Em sua apresentação, o Autor explica

com reflexos no Brasil, e que se encontram

Magalhães, recebeu na noite de 21 de

que o objetivo do livro é ser um registro dos

esquecidos, ou no mínimo, não registrados até

Setembro, no Clube Mackenzie, em Belo

primeiros passos da Profissão no Estado. “Não

os dias de hoje”.

Horizonte, amigos, colegas de profissão e

se tem a pretensão de expor toda a história da

grandes nomes da Educação Física, para o

organização-político-profissional da Educação

GUIA PARA GESTÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE É
PUBLICADO COM APOIO DO CREF6/MG
O CREF6/MG esteve presente, no dia

parcerias do CREF6/MG com a Secretaria de

9 de Agosto, na Cerimônia de entrega das

Estado de Esportes e agradeceu o Conselho

Academias ao Ar Livre e Kits de Materiais

pela enorme contribuição na elaboração

Esportivos, na Cidade Administrativa, em Belo

da cartilha de orientação. O Guia é uma

Horizonte. Os Kits continham, entre tantos

publicação

materiais, um Guia de Gestão Municipal

Públicos Municipais com o objetivo de

das Academias ao Ar Livre lançado com a

orientá-los para a gestão das Academias ao

colaboração e patrocínio do CREF6/MG.

ar livre, com sugestões de diversas ações

para

os

Gestores

Os Kits e 296 unidades de Academias

que promovam a saúde e a qualidade de

ao Ar Livre foram entregues a 196 Municípios

vida da população. No Manual, o CREF6/

pelo Governador de Minas Gerais Fernando

MG orienta a presença de um Profissional

Pimentel e pelo Secretário de Estado de

de

Esportes Arnaldo Gontijo. O CREF6/MG foi

supervisionar as atividades nos espaços.

representado no evento pelo membro do
Conselho Professor Wilian Peres Lemos.
Durante seu discurso, o Secretário
Arnaldo Gontijo enfatizou as constantes

Educação

Física

habilitado

para

As Academias ao Ar Livre têm o
objetivo de oferecer à população locais de
atividades esportivas e práticas corporais
acessíveis em espaços públicos.

Foto: Renata Silva/SEESPMG

voltada
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DOF DIVULGA BALANÇO DAS FISCALIZAÇÕES DO 1º SEMESTRE DE 2017
O treinamento dos Agentes e a elaboração

as Academias e Profissionais de Educação

de novas rotas estratégicas de Fiscalização,

Física regulares, proporcionando à Sociedade

realizados no ano passado, podem explicar os

uma forma mais segura da prática de Atividade

números positivos do balanço das ações do 1º

Física orientada”, explica o Coordenador do DOF-

Semestre de 2017, divulgado pelo Departamento

CREF6/MG, Raphael Rezende.
O número de Profissionais fiscalizados

de Orientação e Fiscalização – DOF do CREF6/

foi de 1541, mais da metade de todo o ano

MG.
Somente entre Janeiro e Junho de 2017,

passado, quando 2901 Profissionais tiveram

Número de visitas

foram realizadas 1191 visitas a 240 Cidades

atuação verificada. Cerca de 570 pessoas foram

Número de Cidades Visitadas

Mineiras. Ações conjuntas com a Polícia Civil,

flagradas atuando sem registro e 38 buscaram

Profissionais Fiscalizados

Bombeiros e Vigilância Sanitária dos Municípios

regularização após o ato de infração.

Pessoas Físicas sem registro fiscalizadas

têm permitido que o trabalho do DOF-CREF6/MG

Entre os estabelecimentos, 387 foram

ultrapasse limites e alcance diferentes segmentos.

vistoriados em situação regular e 668 estavam

Pessoa Jurídica registrada fiscalizada

“As parcerias com os órgãos públicos valorizam

sem registro. Confira o balanço total:

Pessoa Jurídica sem registro fiscalizada

Profissionais registrados pós-fiscalização

Pessoa Jurídica registrada pós-fiscalização

FOI ASSIM - PRÁTICA E TEORIA NO TAEKWONDO
eu ainda era bem jovem, aos 21 anos.

prata e três de bronze. A partir deste

Naquela época, treinava categorias de

momento,

base e faixas coloridas, que não têm

mais minha concepção de Treinador.

tanto respaldo dentro do Esporte de

Fui buscar conhecimento prático fora

competição, mas serviu para que eu

do

percebesse a necessidade de ser e fazer

olímpicos e medalhistas em mundiais,

algo diferente dos demais: estudar e

na preparação para os Jogos Olímpicos

direcionar os meus estudos para a área

de Londres, no Centro de Treinamento

do treinamento.

Laloma, no México.

País,

procurei

melhorar

acompanhando

ainda

campeões

Em 2006, tornei-me Técnico da

O conhecimento teórico busquei

Marcelo Gonçalves de Barros

Seleção Mineira Estadual da categoria

em Cursos de Especialização, como

CREF 013967-G/MG

de base. Nessa época, ganhei minha

Treinamento Esportivo e Administração

primeira medalha como treinador: o

Esportiva. O resultado foi nítido, vários

Sou faixa preta de Taekwondo,

bronze, no Pan-Americano Júnior. Dois

Atletas campeões nacionais, Atletas

graduado em Educação Física há nove

anos após esse feito, tornei-me Técnico

em

anos.

da

Adulta, tendo classificações para Pan-

Sempre

tive

muito

interesse

categoria

principal

do

Estado,

pelo Esporte, especialmente o de Alto

devido ao destaque que meus Atletas

Rendimento. Por esse motivo, resolvi

começaram a ter em relação aos demais.

buscar o conhecimento teórico. Acredito

Em

2012,

tornei-me

Técnico

Seleções

Brasileiras

Júnior

e

Americano e Mundiais.
Hoje,
Treinador

enxergo
como

a

um

carreira

de

instrumento

que a junção dos dois lastros: prática e

da Seleção Brasileira Júnior, no Pan-

importante

teoria foi perfeita para que eu pudesse

Americano de Las Vegas-EUA, quando

grandes cidadãos, pois o maior legado

alcançar as metas traçadas ao longo da

conquistamos o 5º lugar Geral. Nesse

do Esporte, em qualquer esfera, tem

minha carreira de treinador.

evento, ganhei quatro medalhas por

que ser a educação, e isso me faz ter

minha atuação técnica, sendo uma de

orgulho da minha Profissão.

Carreira

esta

iniciada

quando

para

a

formação

de
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A ATIVIDADE FÍSICA NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE
TRANSPLANTADOS
dela tive índice alto de diabetes. Tinha uma

a Profissional de Educação Física Larissa

barriga enorme que me impedia de fazer

Ferreira [CREF 024209 – G/MG].

muitas coisas. A Atividade Física me trouxe

Os pacientes são avaliados e conforme

tudo de bom. A diabetes está controlada, a

sua condição de saúde o programa de

barriga foi embora, recuperei movimentos

treinamento é prescrito. Eles realizam

que só fazia antes do diagnóstico da doença”,

treinamento de força e aeróbico, três

comemora Roosevelt.

vezes por semana. Pacientes hipertensos

Assim como ele, outros pacientes

e diabéticos realizam controle pré e pós-

submetidos ao transplante hepático são

treino da pressão arterial e glicemia capilar,

encaminhados ao LABMOV, cujo objetivo

respectivamente. Os exercícios que exigem

é avaliar os efeitos do exercício físico

da musculatura abdominal são restritos

combinado com a capacidade funcional, a

nos primeiros meses pós-transplante, e

fadiga e a qualidade de vida. O laboratório

são realizados apenas após a liberação do

recebe pacientes que realizam transplante

médico que acompanha o paciente.

de fígado no Hospital das Clínicas de Belo

“Um

dos

transplantados

que

Horizonte. “Pacientes transplantados de

participa do projeto é diabético e no

fígado

fadiga,

início do treinamento usava insulina e

redução na capacidade funcional e também

medicação oral para controle da glicemia,

desenvolvem desordens metabólicas. No

entretanto, atualmente sua glicemia está

entanto, a literatura científica sugere que

controlada sem o uso de medicação,

A Doação de Órgãos no Brasil é uma

a realização de exercício físico regular

apenas com exercício físico. A fadiga e

realidade que coloca o País em destaque,

contribui para o controle das desordens

a indisposição que geralmente o atingia,

pois possui o maior sistema público de

metabólicas, reduz os sintomas de fadiga e

já não o incomoda mais”, destaca a

transplantes do mundo. A informação foi

melhora a qualidade de vida dos pacientes”,

Profissional de Educação Física Larissa

divulgada pelo Ministério da Saúde no dia

explica a Supervisora Técnica do LABMOV,

Ferreira.

27 de Setembro, Dia Nacional da Doação de
Órgãos.
Nos últimos dez anos, o número de
transplantes realizados no Brasil cresceu
63,8%, passando de 14.175 procedimentos
em 2004, para 23.226 em 2014, e no
primeiro semestre deste ano, o País registrou
recorde, com 1.662 doadores.
Para quem já recebeu um novo órgão,
a sensação é de vida nova. A recuperação
é como uma reinserção do paciente nas
atividades

no

exercícios,

por

dia-a-dia.
exemplo,

A

prática

auxilia

de

nessa

readaptação. Há cinco anos, Roosevelt
Correia da Silva, de 72 anos, passou por
um transplante de fígado no Hospital das
Clínicas de Belo Horizonte, em decorrência
de uma cirrose auto-imune. Após seis meses
do procedimento, sob supervisão médica, o
paciente foi orientado a praticar Atividade
Física orientada no Laboratório do Movimento
– LABMOV da Universidade Federal de
Minas Gerais – UFMG. “Eu convivi com a
cirrose auto-iminue durante anos e por conta

comumente

apresentam
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