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Prezados Colegas de Profissão,
Nossa missão é tornar este Conselho
cada vez mais forte e eficiente. No ano em
que completamos 20 anos de criação, um
elemento tem determinado nossas ações
rumo ao nosso objetivo: as parcerias.
Sem a colaboração e a combinação de
ideais com nossos parceiros nenhuma de nossas conquistas teria se
concretizado.
Caminhamos de mãos dadas com aqueles que acreditam no
esporte e na prática de Atividade Física orientada como instrumento de
desenvolvimento social, cultural e de qualidade de vida.
Desta forma, você verá nas próximas páginas que o apoio de
pessoas que acreditam em nossos ideais é o que nos fortalece.
A parceria com outros Conselhos Profissionais de fiscalização da
área da Saúde unifica nossa missão. Por meio de um evento em espaço
público, foi possível externar à Sociedade nossa atuação conjunta pela
Saúde da população. Você vê na página 4.
Uma importante colaboração entre CREF6/MG e as Instituições
de Ensino Superior de todo o Estado fez com que dezenas de livros
pedagógico-científicos chegassem às bibliotecas. É sabido que muitos
problemas afligem os acervos das IES. Sentimo-nos honrados em
executar este projeto e contribuir para a ampliação desses espaços,
uma vez que, quando bem estruturada, as bibliotecas desempenham
um papel estratégico de desenvolvimento da leitura, do conhecimento,
da cultura e do pensamento crítico que acompanharão os profissionais
por toda sua trajetória.
Nossos parceiros têm contribuído, também, para a ampliação
da atuação do CREF6/MG, levando informação e orientação sobre o
exercício regular da Profissão para toda a Sociedade. Uma parceria com
a Vigilância Sanitária de Centralina, por exemplo, permitiu uma maior
aproximação entre o Conselho e o público da região. Confira na página 6.
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Vivemos tempos em que viver só, acreditando na auto-suficiência
para colher os frutos do sucesso, pode ser fatal. É preciso acreditar no
outro, ser empático, dar as mãos. É somando ideais que se chega mais
longe, é impossível vencer sozinho.

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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TIRA-DÚVIDAS
Quais os procedimentos de envio de
documentos ao CREF6/MG via Correios?

necessária para cada solicitação.
Se tudo estiver certo, você receberá

Ao enviar documentos via Correios para

um comunicado informando que o serviço foi

registro ou atualização cadastral é importante

deferido. Caso contrário, o CREF6/MG entrará

verificar se os mesmos estão corretos e

em contato em até sessenta dias para solicitar a

nos padrões exigidos. Algumas solicitações

documentação da forma correta.

exigem autenticação, assinaturas ou carimbos

Os detalhes podem ser informados pelos

de Instituições de Ensino Superior. No Site,

Setores específicos no número (31) 3291-9912

é possível conferir a lista de documentos

ou pelo e-mail faleconosco@cref6.org.br.

CONSELHEIRO FEDERAL POR MG TEÓFILO FARIA É HOMENAGEADO
EM PATOS DE MINAS
O Conselheiro Federal por Minas Gerais

“Outras pessoas receberam o prêmio.

Teófilo Jacir de Faria [CREF 000017-G/MG] foi

O pai de uma das homenageadas, uma atleta

homenageado, no dia 18 de Maio, com o

patense considerada a melhor jogadora de

Troféu Mérito Talentos do Esporte Hélio de

futsal do mundo, pediu a palavra durante a

Castro Amorim. A honraria foi concedida pela

cerimônia e agradeceu por tudo aquilo que

Prefeitura de Patos de Minas/MG em virtude

fiz à sua filha. Isso, com certeza é um grande

do legado deixado por Teófilo ao longo de sua

reconhecimento. Pois eu não a ensinei a ser

carreira esportiva e pelos relevantes serviços

jogadora, eu a ensinei a ser cidadã, e isso é um

prestados ao esporte da cidade.

prêmio”, destaca Teófilo.

A entrega do troféu foi realizada durante

O Conselheiro foi professor da Rede

a programação da Fenapraça, evento que a

Pública de ensino de Patos de Minas durante

Prefeitura promove todos os anos durante os

quarenta e três anos e Diretor de Esportes da

festejos do aniversário da cidade, celebrado no

cidade durante dezesseis anos. A seleção dos

dia 24 de Maio.

nomes homenageados partiu de pesquisas e

consultas iniciadas pela Secretaria Municipais
de Cultura e Administração.

PREFEITURA DE ARAGUARI HOMENAGEIA O CONSELHEIRO JOSÉ
HUMBERTO PELA DEDICAÇÃO AO ESPORTE
O

trabalho

realizado

em

prol

da

Acredito que atuo na construção de uma

personalidades ligadas ao Esporte e à

Educação e do Esporte de Araguari/MG pelo

sociedade mais justa, humana e fraterna”,

Educação também foram homenageadas.

Conselheiro Regional José Humberto foi

declara o homenageado.

reconhecido pela Prefeitura da Cidade e pela

O

Conselheiro

José

Humberto

foi

Secretaria Municipal com a concessão do

professor da Rede Pública de Araguari por

Certificado de Honra ao Mérito. A honraria foi

mais de 30 anos. Atualmente, mantem uma

entregue no dia 14 de Maio.

Organização não-governamental – ONG em

“Foi

especial

parceria com o poder público e a iniciativa

município,

privada, atendendo cerca de 200 crianças

principalmente onde as questões politicas

e adolescentes por meio da prática do

e filosóficas estão sempre em evidência

Basquetebol em diversos bairros de Araguari.

ser

uma

homenageado

honra
pelo

muito
meu

em cidades de médio porte como a minha.

Além

do

Conselheiro,

outras

três
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EVENTO PELO DIA MUNDIAL DA SAÚDE REÚNE CONSELHOS
PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
Juntos para cuidar de você. Foi com

Biologia, Biomedicina, Fisioterapia e Terapia

união vai resultar no que chamamos de

esse objetivo que Conselhos Profissionais da

Ocupacional, Serviço Social e Enfermagem. O

Saúde Integral”, explicou a Conselheira da

área de Saúde reuniram-se no dia 6 de Abril,

Procon Unidade BH, a Casa do Beco, o Centro

Comissão de Eventos do Conselho Regional

na Barragem Santa Lúcia, em Belo Horizonte,

de Defesa Coletiva (Associação do Morro

de Nutricionistas da 9° Região – Minas Gerais

para

à

do Papagaio) e a Associação de Moradores

CRN9/MG, Dionara Dourado de Oliveira.

comunidade e realizar atrações culturais. O

Barragem Santa Lúcia também estiveram

evento Saúde Integral foi realizado em virtude

presentes.

prestar

gratuitamente

serviços

das comemorações pelo Dia Mundial da
Saúde.

“Este evento, além de oferecer serviços
para a comunidade, serviu também para

de

fortalecer a união entre os Conselhos de

Nutricionistas, prestaram serviços o CREF6/MG

classe e conscientizar que devemos trabalhar

e os Conselhos de Fonoaudiologia, Psicologia,

em conjunto. Todos têm o seu papel e a

Por

iniciativa

do

Conselho

O CREF6/MG realizou avaliações físicas
com dados sobre peso e gordura corporal, Índice de Massa Corporal (IMC),
músculo esquelético, gordura visceral,
metabolismo basal e idade corporal em
cartão personalizado, além de aula coletiva de ritmos. A moradora da comunidade do entorno da Barragem Santa
Lúcia, Ana Carolina de Jesus, aproveitou
o evento para saber mais como se cuidar.
“Fui bem acolhida pelo evento. Há muitas informações sobre saúde física e alimentação saudável. Faz muito bem para
gente. Percebemos que não estamos
esquecidos e que lembraram que a nossa
Saúde também é importante.”
Foram

oferecidos

serviços

como

clareza sobre os serviços que são prestados

orientações jurídicas, exame de glicose e

pelos Conselhos de Classe. Em relação à

aferição de pressão, informações sobre

Educação Física, utilizamos estes eventos

doença de Chagas, Dengue, jogos infantis de

para consolidar nossa atuação e alertar a

educação nutricional, rodas de conversa sobre

população quanto aos efeitos da obesidade,

combate ao racismo, preconceito e a favor

dos problemas cardíacos, da Diabetes e

dos Direitos Humanos e simulação realística

conscientizando-a da importância de tornar

de primeiros socorros.

a prática de Atividade Física regular um

“Que momentos como este se repitam
para que a Sociedade tenha uma maior

hábito”, destacou o Assessor Técnico do
CREF6/MG, Wilian Peres Lemos.

Jornal do CREF6/MG • Ano 20 • nº 40

FIQUE POR DENTRO

5

CREF6/MG ORIENTA PARTICIPANTES DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA EM CENTRALINA
A Coordenadoria da Vigilância Sanitária

Os Conselheiros entregaram Kits com

horária e funções de Responsáveis Técnicos

de Centralina, no Triângulo Mineiro, em parceria

materiais informativos e institucionais para

em Academias”, conta a Coordenadora e

com o CREF6/MG, realizou um Treinamento

o público presente e uma coletânea de livros

Autoridade da Vigilância Sanitária de Centralina,

sobre

Fiscalização

sobre Educação Física para a representante da

Raíslla Ferreira Araújo.

Sanitária em Estabelecimentos prestadores de

Secretaria de Educação de Centralina, com o

A expectativa é ampliar o número de

Atividades Físicas e Esportivas, no dia 13 de

objetivo de auxiliar as pesquisas e atividades

treinamentos por meio de parceria com outros

Junho.

dos estudantes do município.

órgãos públicos.

os

procedimentos

de

Foram convidados para o encontro

Os

participantes

do

Treinamento

Professores da rede estadual e municipal,

tiveram a oportunidade de atualizar os

Profissionais atuantes nos Núcleos de Apoio

conhecimentos a respeito das Legislações e

à Saúde da Família - NASF, autoridades do

esclarecer seus principais questionamentos. “As

município e proprietários, responsáveis técnicos

principais dúvidas eram referentes ao processo

e estagiários de Academias.

de Licenciamento Sanitário como um todo,

O CREF6/MG foi representado pelos

questões específicas da profissão, regularização

Conselheiros José Humberto Ferreira [CREF

com o CREF6/MG, processos administrativos

000012 G/MG]

e Edson Eduardo Rodrigues de

envolvendo

os

profissionais,

atuação

do

Oliveira [CREF 000025 G/MG] que explanaram

Licenciado e Bacharel, comercialização de

sobre temas relativos às Leis e Regulamentação

esteroides,

da atuação do Profissional de Educação Física.

alimentares, situação de estagiários, carga

anabolizantes

e

suplementos

CREF6/MG DOA LIVROS A INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
projeto, receberão somente as que possuírem
Cem Instituições de Ensino Superior –

da Educação Física e do Esporte, assim como dos

IES que oferecem, em Minas Gerais, cursos de

envolvidos com as Atividades Físicas, Esportivas e

Graduação em Educação Física receberam do

similares.

CREF6/MG, no mês de Maio, livros pedagógico-

“É do conhecimento das comunidades

científicos das áreas de Educação, Saúde e

acadêmicas os graves problemas que afligem as

Desporto.

bibliotecas, como espaço físico e falta de recursos

A oferta dos títulos tem como objetivo

para aquisição e integração com as ações

contribuir para a valorização dos acervos das

pedagógicas. Com foco nesta situação justifica-

Instituições bem como incentivar e democratizar

se a ação do CREF6/MG, atrelado à certeza de

o acesso à leitura. Foram doados 41 volumes

que assim contribuirá para a melhoria dos cursos

para cada IES, além de uma coleção do Manual

e fortalecimento da profissão”, declara o Membro

de Orientação para os Professores, editada pelo

da Comissão de Ensino Superior e Preparação

Comitê Paraolímpico Brasileiro e uma unidade

Profissional do CREF6/MG, Wilian Peres Lemos.

CD.

convênio com o Conselho.

A doação faz parte de um projeto de
Os livros foram produzidos pelo Instituto

cooperação entre CREF6/MG e IES. Nesta

Casa da Educação Física que tem entre seus

primeira etapa, todas as IES em Educação Física

objetivos atender da melhor forma as necessidades

receberam o material e, na continuidade do

Foram distribuídos 41 livros com temas das áreas
de Esportes, Educação, Saúde e Desporto.
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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE AMPLIA
ÁREA DE ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A aproximação da Educação Física

trabalho realizado faz parte das ações do Sistema

A Profissional de Educação Física e

com a Saúde Coletiva possibilita ao Profissional

Único de Saúde – SUS. Os Profissionais formam

residente do Programa Multiprofissional Natália

o aprendizado sobre os diversos campos de

grupos de Educação em Saúde, realizam

de Souza Britto [CREF 038313-G/MG] destaca a

trabalho e a Especialização em uma área que

consultas, orientações e conduzem o grupo de

ocupação de um espaço de direito entre as

aborda o cuidado integral. Estas são as propostas

atividade física. As atividades são distribuídas

Profissões da área de Saúde. “Trabalhamos

do Programa de Residência Multiprofissional

ao longo de dois anos, período de dedicação

de forma multiprofissional, o que permite uma

em Saúde do Adulto, do Hospital Universitário

exclusiva ao Programa de Residência.

troca diária com os profissionais de outras áreas

da Universidade Federal de Juiz de Fora – HU/

Em 2018, o HU/UFJF inaugurou o

e onde atuamos de forma integrada. Tem início

UFJF, que oferece vagas de residentes para

Ambulatório de Atividade Física e Saúde para

a valorização da nossa profissão, entendendo

Profissionais de Educação Física.

realizar Avaliações, Exercícios e Treinamentos

os benefícios da prática de Exercício Físico,

A residência possui 5.760 horas

com os pacientes. “No Hospital, os residentes

da Atividade Física e do Treinamento Físico,

de atividades práticas, teóricas e teórico-

em Educação Física também passam pelos

além de reconhecer que somos importantes

práticas, permitindo que os residentes também

Ambulatórios de Doenças Infectoparasitárias, de

para a prevenção, a promoção da saúde e o

tenham atividades nos Centros de Saúde.

Hanseníase, de Reabilitação Cardiopulmonar, de

tratamento de doenças. Ter um profissional

“Os Profissionais residentes passam por

Endocrinologia, entre outros”, diz o Profissional.

qualificado

Unidades Básicas de Saúde - UBS da cidade

O trabalho em conjunto com outras profissões

equipe multiprofissional, dando espaço e

de Juiz de Fora, atuando de forma transversal

da Saúde amplia o conhecimento técnico e

reconhecimento para a Educação Física no

e multiprofissional, entendendo assim, toda

as experiências práticas. “O Profissional de

campo da saúde”, explica Natália.

a organização estrutural e funcional das

Educação Física, após finalizar sua residência,

Durante os 20 anos de regulamentação

Unidades”, explica o Profissional e Tutor do

terá uma bagagem de experiência muito elevada

da Educação Física, o reconhecimento da

Programa, Daniel Godoy Martinez [CREF 028501-

e se diferenciará no atual mercado de trabalho

profissão tem crescido. A partir do momento

G/MG].

que é tão competitivo” diz Daniel Godoy

em que os Profissionais têm a oportunidade

Martinez.

de trabalhar com diversas áreas da saúde,

Nas Unidades Básicas de Saúde, o

oferece

confiança

em

uma

o caminho é a ampliação da atuação em
Hospitais, Unidades Básicas de Saúde,
Clínicas etc. “Essas conquistas devem ser
reconhecidas, pois são grandes passos para
a consolidação do Profissional de Educação
Física nessas áreas”, diz Natália de Souza
Britto. Assim, a sociedade pode entender
ainda mais a importância da Educação Física
como promotora da qualidade de vida.
O processo de seleção de novos
residentes é realizado anualmente, oferecendo
duas vagas para a Educação Física. Para
concorrer, além da Graduação em Educação
Física é preciso ter Registro Profissional no
Da esquerda para direita, os Profissionais de Educação Física que integram o Programa de Residência do HU/UFJF: Prof. Dr Mateus
Camaroti Laterza [CREF 028500-G/MG], Profª Natália de Souza Britto [CREF 038313-G/MG], Profª Rosa Virgínia Diaz Guerrero [CREF 038528G/MG], Profª. Ana Luiza Machado Dias [CREF 035193-G/MG], Prof. Mário Júnior de Oliveira [CREF 034812-G/MG] e Prof. Dr. Daniel Godoy
Martinez [CREF 028501-G/MG].

CREF6/MG. Todas as informações sobre
participação e inscrição no Programa estão
no site www.ufjf.br/huresidencias.
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Bruno Todeschini/PUCRS

PROF. DR. LAMARTINE PEREIRA DA COSTA, UMA DAS MAIORES
REFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA MUNDIAL
social, estamos no mesmo nível dos cientistas

atleta ou praticante per se em adição a um

e docentes das especializações principais em

acompanhamento das reações do grupo em

qualquer Universidade; foi sintomático que na

se tratando de equipes. Note-se que há

PUCRS partiu da área de Saúde – Medicina,

um espaço para a gestão nesse conjunto

Odontologia, Nutrição e outras afins – a

inter venção - reação -acompanhamento

iniciativa da outorga do Honoris Causa para

que se mostra válido pelo sentido de

um Profissional de Educação Física.

liderança exercido sobre os atletas como

- É possível atribuir esse reconhecimento

nos praticantes em geral, daí o realce ao

a algo específico durante todos esses anos de

treinador e às demais lideranças envolvidas

dedicação à Educação Física? Sim. E como

no Treinamento Esportivo. Em síntese, o

tal, a ação específica foi o desenvolvimento

pesquisador de atletas e de equipes opera

da Educação Física, Esporte e Lazer, como

em bases multidisciplinares no ideal de

Ciência e não apenas como uma atividade

suas intermediações, análises e decisões na

didática, ambientada na Educação no seu

busca de melhores resultados.

No dia 29 de Abril, a Pontifícia

sentido amplo, como revelado pela história

Universidade Católica do Rio Grande do Sul

da nossa profissão em qualquer país. Além

– PUCRS concedeu ao professor Lamartine

disso, sou de uma geração que promoveu as

Pereira da Costa o título de Doutor Honoris

Ciências do Esporte de modo pioneiro nos

Causa. Ele é graduado em Educação Física e

anos de 1960 em termos de Brasil e, desde

Ciências Navais, tem doutorado em Filosofia

então, cultivo – em semelhança com muitos

e livre docência em Gestão do Esporte. Foi

outros colegas de Profissão - a arte de fazer

protagonista na Ciência do Treinamento

conviver a Educação Física com a Ciência

Esportivo nos anos 1960, contribuindo

em igual com a Educação, seja na teoria

para a conquista da Seleção Brasileira do

ou na prática. Esta postura foi relatada

tricampeonato na Copa do Mundo de Futebol

pela PUCRS na cerimônia do Honoris Causa

no México em 1970, sendo o responsável pelo

por uma revisão de minhas seis décadas

planejamento do treinamento em altitude.

de profissão e de cinco na formação de

Pela parceria de anos, o CREF6/MG foi
convidado para a cerimônia de entrega do

Site: www.cref6.org.br

graduados, mestres e doutores em várias
universidades brasileiras e do exterior.

título ao Prof. Lamartine e foi representado

- Como o pesquisador em Educação

pelo Vice-Presidente do Conselho, Prof.

Física pode influenciar o desempenho de

Adailton Eustáquio Magalhães. Aproveitamos

atletas e suas equipes? Em princípio, por

o momento, para uma entrevista com o Prof.

via da Ciência reconhecendo reações bio-

Lamartine:

fisiológicas e cinesiológicas ao esforço

- Como foi receber esse título? Considerei

A entrevista completa você confere no

físico como também impactos provenientes

ser a homenagem mais um reconhecimento

de

outras

formas

de

intervenção

da Educação Física como uma área de

(observadas pela psicologia, pela nutrição,

conhecimento alinhada com as demais no

pela cronobiologia, etc) em associação

âmbito universitário nacional. No passado

com métodos de aplicação de cargas e

recente, esse tipo de louvor era raro ocorrer

de rotinas de controle. Essas relações de

para um Profissional de Educação Física. Hoje,

causas e efeitos devem ser orientadas

além de profissionais com boa penetração

pela individualidade biológica de cada

Prof. Dr. Lamartine e o Vice-Presidente do CREF6/MG,
Prof. Dr. Adailton Eustáquio Magalhães.
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FECHAMENTO AUTORIZADO.
PODE SER ABERTO PELA ECT.

