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Prezados Colegas de Profissão,
Este espaço é reservado à apresentação
do conteúdo das próximas páginas. No
entanto, peço licença nesta edição, para
dedicá-lo a um dos mais notáveis nomes
e entusiastas da Educação Física: Dalton
Ribeiro de Carvalho. O “colega”, que era
como ele tratava os mais próximos e com

quem dividia os anseios da Profissão, nos
deixou no dia 20 de Abril, após dias hospitalizado.
Dalton sempre semeou sua paixão pela Educação Física. Lutou
pelo reconhecimento e regulamentação da Profissão, sendo um dos
pilares do grupo que fundou o Sistema CONFEF/CREF’s. O anseio por
ver a profissão reconhecida se estendeu às Montanhas das Alterosas e
após uma caminhada de muita determinação contribuiu para a criação do
CREF6/MG.
Seu maior legado é, sem dúvida, a paixão pela Educação Física
e por todo o bem que ela pode proporcionar à Sociedade. Para ele,
exercer a profissão era atuar de forma ética pelo bem-estar do outro.
Tomo a liberdade de resgatar as próprias palavras de Dalton, na
ocasião das comemorações pelos 15 anos do Conselho:
“Politicamente, Minas Gerais é o principal espelho para a
Educação Física Nacional e na América do Sul. E, com a
Educação Física figurando entre as Profissões da área de Saúde,
nós temos que conscientizar os Profissionais sobre seus direitos
e deveres, e, além disso, sobre a responsabilidade criminal de
suas ações. Vejo que as Instituições de Ensino não fazem isto
durante a Graduação. Então, o Conselho dá o apoio, inclusive
local, aos Profissionais e às empresas vinculadas à Educação
Física. Cada Conselheiro tem o dever de fazer isto na região em
que está. A Medicina, a Fisioterapia e a Enfermagem tratam de
doença. Nós tratamos da saúde das pessoas. O Profissional da
área é fundamental para a sobrevivência com qualidade de vida
da população”.
Vida e obra de Dalton se confundem com a história da Educação
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Física. Sua contribuição para a consolidação da Profissão pode ser
mensurada pela grandeza de suas ações. Portanto, tudo aquilo que
fez pela Educação Física encontra-se enraizado e é a base da nossa
história. Ele, que agora se junta a Tubino, Sylvio José Raso e Bassoli,
intercede por nós lá dos céus e emana toda a sua benevolência pelos

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

rumos da Profissão.
Adeus eterno Conselheiro Dalton, a Educação Física e o
Desporto já sentem saudades de Você!
Claudio Augusto Boschi
Presidente do CREF6/MG
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EVENTO DISCUTE BIOÉTICA NO ESPORTE COM A PRESENÇA DO CREF6/MG
O Presidente do CREF6/MG, Claudio

do CREF6/MG e da Ordem dos Advogados

Augusto Boschi, proferiu a Conferência de

do Brasil Seccional Minas Gerais – OAB/

Abertura da II Jornada GEPBio - Bioética e

MG. “Muito nos orgulha fazer parte desse

Esportes. O evento foi realizado no dia 14 de

evento com duas instituições consolidadas de

Abril, pelo Grupo de Ensino e Pesquisa em

importante atuação em suas áreas. Acredito

Bioética – GEPBio do Centro Universitário

que discussões como essa devem começar

Newton Paiva, em Belo Horizonte.

nos Conselhos e perpassar a Sociedade como

O evento discutiu em Mesas Redondas

um todo”, explicou o Professor de Direito e um

e abriu para debates temas como doping,

dos Coordenadores do GEPBio, Dr. Marcelo

sexualidade e inclusão no Esporte, com o apoio

Sarsur.

“SAÚDE E NUTRIÇÃO NA PRAÇA” É REALIZADO PELO CRN9/MG COM O APOIO DO CREF6/MG
Com o objetivo de conscientizar a

regular. “O CRN9/MG fez este evento para

sociedade sobre hábitos de vida mais saudáveis

mostrar à sociedade a importância de cada

e realizar atividades que contribuam para a

profissional. Hoje, infelizmente, vemos muitas

promoção da saúde, bem-estar e qualidade

pessoas atuando de forma irregular. Aqui,

de vida da população, o Conselho Regional

mostramos e informamos que o plano alimentar

de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/

deve ser feito por um Nutricionista e a Atividade

MG realizou, no dia 29 de Abril, na Praça

Física orientada por um Profissional de

da Liberdade, em Belo Horizonte, o evento

Educação Física. É uma forma de a sociedade

“Saúde e Nutrição na Praça”, com o apoio do

obter informações seguras”, afirmou.

CREF6/MG.

O CREF6/MG participou oferecendo ao

A Presidente do CRN9, Viviane Paixão,

público atividades de Dança e ioga orientadas

acredita que a parceria com o CREF6/MG

pela Profissional de Educação Física Gabriela

aproxima a sociedade da atuação profissional

Alves Ignácio [CREF 35500 – G/MG].

CREF6/MG RECEBE VISITA DA PRESIDÊNCIA DO CREF17/MT
De 20 a 22 de Junho, estiveram

Carlos Alberto Eilert.

presentes no CREF6/MG o Presidente do

Membros da Comissão de Licitação

Conselho Regional de Educação Física da

do CREF6/MG receberam os visitantes e

17ª Região Mato Grosso – CREF17/MT,
Carlos Alberto Eilert e a Assessora Jurídica
do CREF17/MT, Natália Mendes.
A oportunidade da visita surgiu de
um anseio do CREF17/MT em conhecer os
procedimentos

administrativos

adotados

pelo CREF6/MG. “Nosso Conselho é novo,
criado em 2015. Viemos para buscar apoio e
qualificação, conhecer as formas de trabalho
do CREF6/MG, principalmente no que diz
respeito aos procedimentos de licitação, pois
implantamos, recentemente, a Comissão
responsável

pelo

processo

em

nosso

Conselho”, explicou o Presidente CREF17/MT,

repassaram os procedimentos adotados em
todas as etapas de um processo licitatório,
bem como a aplicação da Lei 8666/93.
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PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PERCORRE I.E.S. DE MINAS GERAIS – PALESTRAS INSTITUCIONAIS
Desde a criação do CREF6/MG houve
uma

Profissionais

Agentes de Orientação devidamente treinados

mais clara de repassar conhecimento ao

recebessem

informações

passaram a integrar o Programa e foi possível

público.

sobre o que é a Educação Física, suas

o comparecimento a diversos locais onde

responsabilidades e a noção de todo o

Profissionais

sistema legal que rege a Profissão. Foi então

Educação

que, a partir de um trabalho conjunto entre o

o Gerente Técnico do CREF6/MG, Willian

gratuitos,

Departamento de Orientação e Fiscalização e

Pimentel.

orientação, cartilhas instrucionais e periódicos

Sociedade

para

que alinha as informações e define a forma

que

e

dedicação

para o Programa de Orientação. Assim,

a Gerência Técnica do CREF6/MG, passou a

e

Física

futuros

Profissionais

estivessem”,

Além das exposições orais, em todos

de

os momentos em que o CREF6/MG está

destacou

presente, há a distribuição de Kits totalmente
compostos

por

manuais

de

Entre Abril e Junho de 2018, o

do Conselho. “Orientar aqueles que vão

Programa percorreu Instituições de várias

entrar no mercado ou mesmo aqueles que

No início, os próprios Conselheiros

regiões do Estado. A orientação acontece por

já atuam, mas não tiveram a oportunidade

eram os Agentes portadores da informação,

meio de bate-papos, participação em mesas

de ter acesso a esse tipo de informação

e a ampliação do público exigiu novas

redondas e debates, palestras e exposições

durante a graduação, faz com que o número

estratégias.

do

que contam com recursos audiovisuais e

de ocorrências de exercício ilegal da Profissão

número de Estabelecimentos e Pessoas

gráficos. As participações do CREF6/MG são

e também processos éticos diminuam. Além

Físicas registradas e aumento da demanda

pautadas pelos fundamentos que regem a

disso, mostra aos presentes que o Conselho

interna e externa, houve a necessidade de

Profissão. Tanto Conselheiros quanto Agentes

está com o seus canais de comunicação sempre

direcionamento de Profissionais específicos

de Orientação passam por um treinamento

abertos para ouvir”, finaliza Willian Pimentel.

ser executado o Programa de Orientação.

“Com

o

crescimento

CONFIRA ALGUNS MOMENTOS DO PROGRAMA ENTRE ABRIL E JUNHO DE 2018:
CATAGUASES

JANAÚBA

LAVRAS

No dia 6 de Junho, a convite da Coordenação
do Curso de Educação Física o CREF6/MG proferiu a
Palestra “A boa orientação faz a diferença” durante
a Semana Institucional da Faculdade Sudamérica de
Cataguases.

CREF6/MG esteve presente em Audiência Pública,
no dia 15 de Junho, promovida pela Promotoria de Justiça
de Janaúba com o objetivo de orientar proprietários
e responsáveis por Academias e Estabelecimentos

Professores, dos Cursos de Educação Física da

prestadores de serviço em Atividade Física.

a

Cerca de 150 pessoas, entre alunos e
Faculdade Presbiteriana Gammon – FAGAMMON,
de Lavras, participaram de uma discussão sobre
Responsabilidade

Civil

dos

Profissionais

de

Educação Física, no dia 6 de Junho, com a presença
do Conselheiro e Membro da Comissão de Ética
Profissional do CREF6/MG, Professor Bernardo Cortez.

GOVERNADOR VALADARES
A Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE
recebeu o Programa de Orientação do CREF6/MG em
dois momentos somente neste trimestre: durante o II
Congresso de Educação Física, entre os dias 23 e 27
de Abril, e durante o encerramento do plano de ensino
da disciplina de Bioética, no Curso de Educação Física,
em 23 de Junho.

VIÇOSA
Alunos do Curso de Educação Física da
Universidade Federal de Viçosa – UFV receberam,
no dia 2 de Maio, a Agente de Orientação do CREF6/
MG Jenifer Reis [CREF 032944-G/MG] para uma
palestra durante as atividades da disciplina de Prática
Profissional em Educação Física.
Instituições interessadas em receber
o CREF6/MG por meio do Programa de
Orientação devem realizar a solicitação no
FALE CONOSCO do Site: www.cref6.org.br.
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SEMINÁRIO ICMS ESPORTIVO CAPACITA MAIS DE 500 GESTORES
Mais de 500 Gestores Esportivos das

para participação no ICMS Esportivo a partir do

esporte, pensando nos Profissionais e nos

Prefeituras de Minas Gerais, Conselheiros

ano base 2018, estabelecidos pela Resolução

Gestores Esportivos, não é possível realizar

Municipais e demais Profissionais do Esporte

SEESP nº 01/2018.

esse trabalho distante do CREF6/MG”, afirmou.

participaram no dia 8 de Maio, na Cidade

A Superintendente de Fomento e

do

Incentivo ao Esporte da SEESP, Ilma Monteiro,

Seminário ICMS Esportivo 2018. O evento

destacou o apoio do Conselho para a realização

é promovido pela Secretaria de Estado de

do Seminário. “A SEESP percebe que, sendo

Esportes SEESP/MG em parceria com o

o CREF6/MG uma instituição que fiscaliza e

CREF6/MG desde 2014.

fomenta a capacitação dos Profissionais de

Administrativa,

em

Belo

Horizonte,

O objetivo do Seminário foi capacitar

Educação Física, a parceria valida as nossas

e esclarecer dúvidas sobre os procedimentos

ações. Considerando a cadeia produtiva do

BELO HORIZONTE SEDIA SEMINÁRIO REGIONAL PARALÍMPICO ESCOLAR
Belo Horizonte sediou, de 6 a 8 de
Junho, o I Seminário Paralímpico Escolar

o desenvolvimento da prática paradesportiva
no ambiente escolar.

– Regional Sudeste. O evento foi realizado

“O projeto do CPB é capacitar cerca

pela Academia Paralímpica Brasileira – APB

de 200 mil Profissionais de Educação Física

e, em Minas Gerais, contou com a parceria

até 2020. Em quatro meses, capacitamos

do CREF6/MG, da Secretaria de Estado de

1500 Profissionais de Educação Física e

Esportes – SEESP/MG e da Secretaria de

Profissionais da área da Educação, além de

Estado de Educação SEE/MG.

alunos, envolvidos com o Esporte Paralímpico

Cerca de 300 pessoas participaram

Escolar. O apoio do Sistema CONFEF/CREF’s

do evento, na Pontifícia Universidade Católica

é fundamental ao trazer esses Profissionais

de Minas Gerais – PUC Minas, por meio de

para a capacitação, para o movimento

minicursos, palestras, apresentações de

paralímpico, para o que significa a Educação

trabalhos e estudos de caso, com o objetivo

Física adaptada”, declarou o Coordenador

de obter embasamento teórico-prático para

Geral da APB, José Fernandes Filho.

O Coordenador Geral da APB, José Fernandes Filho; o Vice-Presidente
do CPB, Ivaldo Brandão; o Presidente do CREF6/MG, Claudio Boschi e o
Secretário de Estado de Esportes de Minas Gerais, Ricardo Sapi, durante
cerimônia de abertura do Seminário na PUC Minas.

CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA É REALIZADO
COM A PARTICIPAÇÃO DO CREF6/MG
De 8 a 10 de Junho, foi realizado em

Foram

realizados

cursos,

seminários,

Belém/PA, o 1º Congresso Internacional de

discussões acadêmicas, apresentação e

Educação Física do Conselho Regional de

publicação de Trabalhos Científicos.
O

Educação Física da 18ª Região – CONCREF.

Presidente

do

CREF6/MG,

Com o Tema “Educação Física e Esporte:

Claudio Boschi, foi um dos debatedores do

Compromisso com a Sociedade”, o evento

Seminário Aspectos Legais: Licenciatura

teve a chancela da Federação Internacional

X Bacharelado, realizado no dia 9 de

de Educação Física – FIEP.

Junho.
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CELEBRAÇÃO À VIDA DE DALTON RIBEIRO DE CARVALHO
Foi um dos fundadores do Sistema

Foz do Iguaçu/PR. Chegou muitas vezes a

CONFEF/CREF’s e do Conselho dos Dirigentes

acolher alunos em sua residência em Itaúna,

das Instituições de Ensino Superior de Educação

na preparação para viagem em um ônibus que

Física de Minas Gerais – CONDIESEF/MG.

ele mesmo custeava.

Com atuação emblemática pela Confederação

Implacável quando o assunto era atuação

Brasileira de Desporto Universitário – CBDU,

ética profissional, Dalton cursou Direito e via como

foi dirigente responsável pelo destaque de

fundamental conscientizar os Profissionais de

inúmeros Atletas mineiros no cenário nacional.

Educação Física sobre a responsabilidade criminal

Dedicou-se ao magistério, atuando na rede
pública de ensino de Minas Gerais. Acreditou

de suas ações. Levou seu conhecimento para a
Comissão de Ética Profissional do CREF6/MG.

que uma cidade do interior poderia se tornar

Mesmo após deixar o Plenário por questões

um polo universitário, e fundou a Faculdade

de saúde em 2015, era tratado como Conselheiro

de Educação Física, Fisioterapia e Medicina

por estar sempre presente nas ações desenvolvidas

da Universidade de Itaúna, sendo o primeiro

pelo CREF6/MG.

Coordenador do Curso de Educação Física e
No dia 20 de Abril, a Educação Física

também dos Cursos de Pós-Graduação na área

e o Desporto despediram-se de um de seus

de Saúde, tendo atuado na instituição por mais

entusiastas: Dalton Ribeiro de Carvalho.

de 40 anos.

RECONHECIMENTO
Durante reunião Plenária do CREF6/MG do
mês de Junho, em um momento tomado pela

Federação

emoção, em que o Plenário recordou conquistas

professou sua fé pela oratória, pontuando

Internacional de Educação Física – FIEP,

e ensinamentos de Dalton, uma Homenagem foi

sempre pelo espírito de fraternidade, coesão,

organizava caravanas para o tradicional

prestada com a entrega de uma Placa à Família

dinamismo, arrojo e integridade.

Congresso Internacional da Federação em

do Conselheiro.

Profissional de Educação Física exemplar,

Como

Delegado

da

FOI ASSIM - ATIVIDADE FÍSICA PARA TODOS

KARINA WASHINGTON FREITAS
CREF 032943-G/MG
Desde a tenra infância já era
apaixonada pelo movimento. As aulas de
Natação, Artes Marciais e Dança eram os
amores de minha vida. Decidi me Graduar
como Bacharel em Educação Física para
trabalhar com o que amo e, atualmente, sou
concluinte da Licenciatura.

Há dois anos, desenvolvo um projeto
junto à comunidade onde resido. São aulas
coletivas realizadas duas vezes por semana
no pátio da Igreja Católica do bairro. O grupo
conta com a frequência de aproximadamente
50 pessoas. Apesar de o público feminino ser
maioria, homens também marcam presença.
A faixa etária é mista. As atividades contam
com ginástica aeróbica e treinamento
funcional, através de exercícios sincronizados
e sistematizados, com muito ritmo e alegria.
O projeto tem o objetivo de envolver
o indivíduo, preocupado não somente
com questões físicas, mas também com
o emocional e psicológico. Melhorar o
condicionamento cardiovascular, auxiliar no
controle de doenças crônicas como Diabetes,
Hipertensão arterial e outros fazem parte
da programação, contudo, existe também
o esforço de ajudar na socialização entre os

membros da comunidade, na construção da
autoestima e no tratamento da Depressão.
Ao longo destes dois anos de trabalho
dedicado, a recompensa vem das histórias
dos alunos. Acompanhar a alegria com que as
aulas acontecem, a assiduidade dos alunos
que não gostam de faltar e os muitos relatos
de agradecimentos, não tem preço.
Lembro-me de uma aluna que certo
dia me abraçou, imbuída de lágrimas ao
me agradecer por vencer o desânimo em
sair de casa. Vale destacar que o trabalho
nunca foi desenvolvido com descuido. A
parceria com os funcionários da unidade
de Estratégia Saúde da Família - ESF
da comunidade permite que nenhum
indivíduo faça as aulas sem avaliação
médica.
Hoje, faço o que amo e amo o que faço!
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SONHO QUE SE SONHA JUNTO...
dificuldades são muitas, é muito duro conciliar
os estudos com o esporte, porque há muitas
viagens. Os professores auxiliam com os
trabalhos, mas mesmo assim é tudo muito
difícil. A Prefeitura ajudou com o transporte e
a alimentação na fase estadual e o Diretor da
Escola faz o que é possível. O Governo, através
da Confederação Brasileira do Desporto Escolar
– CBDE, pagou as despesas do Brasileiro e do
Mundial”, recordou André.
O Profissional de Educação Física
acredita que somente o esporte é capaz de
mobilizar tantas pessoas por um mesmo
Brasil conquistou colocação inédita em
campeonato de Vôlei na República Tcheca.

objetivo e o caminho é sempre oferecer novas
oportunidades. “O esporte tem o poder de

O Profissional de Educação Física

de 16 anos de idade, treinam de seis a sete

André Luiz Corrêa Pereira [CREF 01136-G/

horas por dia, fora do horário escolar, recebem

MG] transformou sua paixão pela Profissão e

acompanhamento médico, fisioterápico e de um

pelo Voleibol na realização do próprio sonho e

professor que possui Doutorado em treinamento

de muitas meninas de uma escola pública de

físico. O projeto conta com o apoio da Prefeitura

Varginha.

Municipal de Varginha e da Federação de

Em Junho, a equipe feminina da Escola

Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG.

Estadual Domingos de Figueiredo entrou para

A equipe, no entanto, não dispõe

história. Ao representar o Brasil no Campeonato

de estrutura própria para os treinamentos. A

Mundial Escolar de Voleibol, na República

preparação acontece em um ginásio cedido por

Tcheca, a equipe conquistou o 4º lugar entre 28

um colégio particular da cidade. Além do tempo

países deixando para trás equipes como China,

dedicado como voluntário, André ainda fornece

Holanda, França e Itália.

as refeições antes dos treinos.

O caminho não foi fácil até o Mundial.

A mobilização do Técnico e de tantas

As meninas venceram o Campeonato Estadual

outras pessoas permitiu que as meninas de

Escolar e o Brasileiro em Goiânia (GO),

Varginha prosseguissem na competição. “As

mudar a esperança e a expectativa de vida de
muitas pessoas. Após estas conquistas, crianças
de várias idades estão procurando o projeto.
Temos muitas outras competições neste ano e o
objetivo é prepará-las para novos desafios, para
dar início a novos sonhos”, anseia o Profissional.

O projeto social de iniciação e profissionalização esportiva
“Voleibol para o futuro” dá início e realiza sonhos.

conquistando a difícil missão de representar
o País. “Ser campeão Brasileiro e quarto no
Mundial mexeu com todo mundo, com a Cidade
e com o Estado, já que é um fato inédito para
Minas Gerais”, lembrou o Professor e Técnico
André Pereira.
Desde

1982,

André

atua

como

Professor e Técnico de Voleibol. A paixão pelo
esporte teve a influência dos irmãos mais velhos
que também eram Professores de Educação
Física. Há sete anos, ele trabalha como
voluntário na Escola e no projeto que atende as
meninas. Cerca de trinta jovens, com média

A equipe de Vôlei feminino de Varginha conquistou a vaga para representar o Brasil no Mundial após
vencer a etapa nacional, a sexta edição da maior competição escolar da América. Foto: CBDE.
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