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Prezados Colegas de Profissão,
Completamos

22

Informativo Oficial do Conselho Regional de Educação
Física da 6ª Região - Minas Gerais - Ano 20 - nº 45

anos

de

regulamentação em 1º de Setembro, a data
mais importante para todos nós, celebrada
com muita alegria e orgulho. Um tempo
marcado por conquistas, reconhecimentos,
superação e muito trabalho pelo crescimento
da nossa profissão. Parabéns!
A Educação Física pôde crescer e ter os seus benefícios
reconhecidos com o trabalho de um excelente Profissional que tivemos
a honra de conhecer e o privilégio de conviver durante décadas: Pedro
Américo de Souza Sobrinho. O Conselheiro, amigo e companheiro nos
deixou em 24 de Agosto para seguir o caminho da eternidade. Ficaram
as memórias dos bons momentos juntos e o seu rico legado para a
profissão. Pedro Américo era especialista em estudos sobre Educação
Física adaptada e reabilitação motora. Sua dedicação, competência e
ética o tornaram destaque na Educação Física em nível internacional.
Adeus, Pedrinho! Para sempre em nossas lembranças.
Neste ano, o CREF6/MG celebrou o Dia do Profissional de
Educação Física de uma forma muito especial. Participamos de
eventos online organizados por Instituições de Ensino Superior para
levar conhecimento, orientação e aprendizado por meio de palestras.
O contato com os estudantes, tanto de Licenciatura quanto de
Bacharelado, é importante para a troca de experiências e possibilita a
formação de futuros profissionais capacitados para exercer as funções
com responsabilidade. Veja na página 5.
A presença no debate “Segurança no uso de suplementos
alimentares e nutricionais”, organizado pelo Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG, com a participação do Conselho
Regional de Nutricionistas da 9ª Região - CRN9/MG, foi mais uma
oportunidade de estar ao lado dos que estão comprometidos com a
constante atualização de temas importantes para a Saúde e bem-estar da
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Sociedade. Confira na página 6 este momento de união entre Conselhos
de Fiscalização, que muito tem a contribuir com o desenvolvimento dos
profissionais.
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Ser Profissional de Educação Física é orientar as escolhas certas,
é fazer com que cada pessoa saiba do seu potencial para alcançar os
objetivos. Somos essenciais para construir uma Sociedade com mais
Saúde, ativa, feliz e consciente sobre a necessidade de inserir na rotina
os hábitos saudáveis. Obrigado a todos os Profissionais que acreditam

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

no poder transformador da Educação Física!
Boa Leitura!
Claudio Augusto Boschi
Presidente do CREF6/MG
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QUAIS AS FUNÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO NAS EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTIVAS E AFINS?
Todo estabelecimento registrado precisa ter um Profissional Responsável Técnico, nos termos da
Resolução CONFEF nº 134/2007. Esse Profissional deve ser formado em Bacharelado e possuir registro
no CREF6/MG. Ele tem as seguintes funções:
-Zelar pela qualidade dos serviços e dos equipamentos utilizados;
-Coordenar os profissionais e estagiários
-Representar a empresa perante o CREF6/MG;
-Responder por todos os atos da empresa.
Caso o estabelecimento possua mais de uma unidade prestadora de serviços, deverá manter um Responsável
Técnico em cada unidade. É necessário que as empresas informem ao CREF6/MG toda alteração e atualização
de Responsável Técnico.

FIQUE POR DENTRO
CREF6/MG PARTICIPA DE REUNIÃO SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES FÍSICAS
E ESPORTIVAS EM MINAS GERAIS
O

pelo

A reunião foi convocada pelo Deputado

rígidos, normas de segurança, mas voltando

Boschi,

Coronel Henrique, autor de requerimentos

a nossa atividade normal. Vamos juntos

participou de uma reunião no dia 29 de Julho

direcionados ao Governo de Minas Gerais para

com o Esporte retornar gradualmente e com

com o Secretário de Estado de Saúde, Carlos

solicitar a inclusão das atividades esportivas

Eduardo Amaral, e o Comitê Extraordinário

no grupo dos segmentos que podem retornar

COVID-19 para debater a importância do

o trabalho, seguindo todos os protocolos

retorno dos setores de Atividades Físicas e

sanitários. “É muito importante que as

representantes de Federações, Academias e

Esportivas em Minas Gerais, seguindo todas

pessoas saibam que temos que nos adaptar

Clubes, dentre outras entidades, em prol do

as normas de segurança para prevenir a

a esse novo momento, encarando protocolos

que seja mais propício e salutar à Sociedade.

Presidente

CREF6/MG,
Claudio

representado
Augusto

COVID-19.
De

acordo

com

o

Presidente

do CREF6/MG, a análise técnica para a
reabertura desses estabelecimentos deve
ser realizada levando em consideração a
legislação vigente. “A Lei nº 13317/1999, que
estabelece o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais, considera que as academias de
ginástica e os locais de práticas desportivas são
estabelecimentos que oferecem os serviços
de interesse da Saúde. O que é corroborado
pelas últimas publicações da ONU, Unesco e
PNUD – Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento. A prática de Atividades
Físicas regulares e orientadas por Profissional
de Educação Física é essencial para manter a
Saúde plena da Sociedade”.

segurança”, disse o Deputado.
Também participaram da reunião os
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FACULDADE PITÁGORAS RECEBE O PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DO
CREF6/MG
de

estratégia desenvolvida neste período de

ter vários momentos de capacitação

Bacharelado em Educação Física, da

pandemia é de extrema importância para

em parceria com o CREF6/MG”, disse

Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas,

que o CREF6/MG se mantenha próximo

a Coordenadora. O evento contou com a

participaram de uma palestra promovida

dos estudantes de Educação Física, o

participação de 27 estudantes.

pelo CREF6/MG em ambiente virtual no dia

que facilita o acesso à informação e o

Orientar os estudantes é um

11 de Agosto. Os temas abordados foram a

esclarecimento de dúvidas em relação

dos objetivos do CREF6/MG. Essa

Regulamentação da Profissão, a criação do

ao

principais

iniciativa faz par te do Programa de

Conselho Federal e Conselhos Regionais de

questionamentos dos estudantes foram

Orientação e contribui com a formação

Educação Física, o Exercício Profissional,

os procedimentos para realizar o Registro

e valorização dos futuros Profissionais

o Estágio, a Legislação Específica e Ética

Profissional e as formas de denunciar o

de

Profissional, a Fiscalização, os Resultados

exercício ilegal da profissão.

entendam a impor tância de exercer as

Os

estudantes

do

Curso

e Denúncias.

Conselho”,

disse.

Os

De acordo com a Coordenadora

Educação

Física,

para

que

funções legalmente.

O Profissional de Educação Física

do Curso Maria de Fátima Lino Coelho,

e Agente de Orientação e Fiscalização

a aproximação com o CREF6/MG é

nos

Allisson Pontelo Lopes [CREF 011753-G/MG]

importante para informar sobre a atuação

do Programa de Orientação, é uma

ministrou a palestra. Segundo ele, o

e as funções a serem desenvolvidas para

iniciativa das próprias Instituições de

evento foi positivo para os estudantes

a melhoria do trabalho dos profissionais

Ensino Superior. A solicitação pode ser

esclarecerem todas as dúvidas. “Esta

na área. “Espero que ainda possamos

feita pelos Coordenadores de Curso.

A

presença

eventos

do

acadêmicos,

CREF6/MG
por

meio

PRESIDENTE DO CREF6/MG DARÁ NOME À COMENDA EM MINAS GERAIS
No dia 15 de Agosto, a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG, entidade que incentiva o esporte dentro
das escolas mineiras, completou 20 anos de atividade. E para homenagear os que contribuíram com o crescimento e fortalecimento
da entidade, a FEEMG criou a Comenda do Grau Emérito Professor Claudio Boschi. A honraria será entregue para os cidadãos que
colaboraram com a trajetória da Federação.

CREF6/MG PARTICIPA DA CONFERÊNCIA DO ESPORTE ESCOLAR
O

presidente

do

CREF6/MG,

Claudio Augusto Boschi, representou
o Conselho na Conferência do Esporte
Escolar, realizada pela Federação de
Esportes Estudantis de Minas Gerais –
FEEMG entre os dias 17 e 19 de Agosto.
Os participantes do evento debateram
sobre as políticas públicas e privadas
para

o

esporte

escolar,

o

sistema

internacional do esporte escolar e o
crescimento dos jogos eletrônicos no
esporte escolar.
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DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICAPRESENÇA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
PALESTRA PARA OS ESTUDANTES DO INSTITUTO METODISTA GRANBERY
conversaram com os estudantes sobre

Pontelo Lopes [CREF 011753-G/MG] também

Profissional de Educação Física, o CREF6/

as funções do Profissional de Educação

participou para oferecer suporte aos

MG esteve presente em evento organizado

Física e a necessidade do trabalho para

temas relativos à fiscalização da profissão.

pelo Instituto Metodista Granbery de Juiz

combater o sedentarismo e promover

O evento foi mediado por professores do

de Fora para apresentar uma palestra aos

a Saúde da Sociedade, de acordo com

Instituto.

estudantes de Bacharelado e Licenciatura

as diretrizes do Plano de Ação Global

A aproximação com os estudantes

no dia 1º de Setembro.

em Atividades Físicas (2018-2030) da

é essencial para promover o aprendizado,

Organização Mundial da Saúde- OMS.

ampliar o conhecimento, compartilhar

Em

Os

comemoração

Conselheiros

ao

Dia

José

do

Augusto

MG]

Rodrigues Pereira [CREF 001100-G/MG] e José
Márcio Bastos dos Santos [CREF 005081-G/

O

Agente

Fiscalização

do

de

Orientação

CREF6/MG

e

Allisson

experiências

e

valorizar

os

futuros

Profissionais de Educação Física.

PALESTRA PARA OS ESTUDANTES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO
Lopes [CREF 011753-G/MG]. Foram abordados

importância do CREF6/MG para com a

de Educação Física, em 1º de Setembro,

os

de

sociedade. Eles têm na grade curricular

o

evento

pessoa física e jurídica, áreas de atuação

história e fundamentos da Educação Física,

Profissão em Pauta, realizado pelo Centro

profissional, fiscalização e as diretrizes da

na qual é sempre abordado sobre o Conselho

Universitário Estácio de Belo Horizonte,

Lei que regulamentou a Educação Física.

Regional, princípios éticos e morais, função e

Para celebrar o Dia do Profissional
CREF6/MG

para

levar

participou

informação

e

do

promover

a

orientação.

procedimentos

A

para

Coordenadora

Registro

Beatriz

Martins

importância do mesmo”, disse.

Bicalho [CREF 000422-G/MG] avaliou como

A palestra foi realizada em ambiente

importante a parceria entre o CREF6/MG

virtual, devido às orientações para manter

e as Instituições de Ensino.

“Precisamos

o

a Palestra Institucional do CREF6/MG,

aproximar

comunidade

importante que promove a integração com

apresentada pelo Profissional e Agente de

e dos profissionais de Educação Física.

o objetivo de valorizar a Educação Física e

Orientação e Fiscalização Allisson Pontelo

Os estudantes percebem a dimensão da

contribuir com a formação dos estudantes.

Os estudantes de Bacharelado e
Licenciatura

da

Instituição

receberam

o

Conselho

da

distanciamento

social.

Uma

ação

PALESTRA PARA OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – UNIPAC
No mês em que é celebrado o

A Universidade recebeu a Palestra

De acordo com o Coordenador da

Dia do Profissional de Educação Física,

Institucional do CREF6/MG, ministrada

UNIPAC, Fabrício de Paula Santos [CREF

o CREF6/MG esteve presente em evento

pelo Profissional e Agente de Orientação e

015070-G/MG],

realizado pela Universidade Presidente

Fiscalização Allisson Pontelo Lopes [CREF

pertinente. “Os estudantes esclareceram

Antônio Carlos – UNIPAC de Barbacena e

011753-G/MG].

pontos

dúvidas sobre a fiscalização, professores

Conselheiro Lafaiete para os estudantes de

como a Lei que regulamentou a profissão,

provisionados, estágios obrigatórios e não

Bacharelado do primeiro ao oitavo período,

Registro de pessoa física e jurídica, áreas

obrigatórios e documentação para registro

no dia 02 de Setembro.

de atuação e fiscalização.

no CREF6/MG”, disse.

Foram

abordados

a palestra foi necessária e
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CREF6/MG PARTICIPA DE DEBATE SOBRE O USO DE SUPLEMENTOS
ALIMENTARES
O uso de suplementos alimentares e

de cada pessoa. “Quando falamos de

devemos tomar alguns cuidados também.

nutricionais foi tema de um debate organizado

treinamento, nós temos que lembrar do

Porque alguns suplementos e algumas

pelo Conselho Regional de Farmácia de

principio da individualidade biológica, da

composições desses produtos são proibidas

Minas Gerais – CRF/MG, com a participação

sobrecarga, da interdependência volume e

pelas

do CREF6/MG e do Conselho Regional de

intensidade, da especificidade. E mediante a

Bernardo Luiz Brahim Cortez.

Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG, no

esses princípios , temos que pensar em quais

A presidente do CRF/MG, Farmacêutica

dia 14 de Setembro. O objetivo do evento

vias metabólicas estão inseridas o exercício

Junia de Medeiros, disse que o debate foi

foi discutir o crescimento do consumo

prescrito, qual tipo de treino, a intensidade

uma oportunidade de aproximação dos três

de suplementos e propor ações que cada

das sessões, qual a taxa metabólica basal do

Conselhos da área da Saúde para construir

profissão pode desenvolver para promover a

cliente, qual o gasto calórico em determinado

uma assistência eficaz à população. “O uso de

Saúde e a segurança na prescrição desses

treino”, disse.

suplementos é uma questão importante a ser

Agências

Reguladoras”,

afirmou

de

tratada por todos nós, cada um na sua área

O Conselheiro e Membro da Comissão

suplementos, o Conselheiro enfatizou a

de atuação. É importante discutirmos juntos o

de Ética Profissional Bernardo Luiz Brahim

necessidade de esse trabalho ser realizado

que podemos fazer para minimizar os riscos do

Cortez

representou

em conjunto com as orientações da Nutrição

consumo indiscriminado desses produtos”.

o CREF6/MG. Ele destacou as funções

e da Farmácia, fundamentado por evidências

O debate foi transmitido para todos os

dos Profissionais de Educação Física e a

comprovadas em testes científicos. Ele

interessados no canal do YouTube do CRF/MG

importância de, em um primeiro momento,

também alertou sobre a importância de

e teve um momento para o esclarecimento de

orientar os exercícios tendo como base os

analisar

dúvidas dos participantes. Assista em

princípios do treinamento e a individualidade

suplementos. “Quanto à prescrição em si,

produtos.

Em

[CREF

000312-G/MG]

as

relação

à

substâncias

prescrição

presentes

nos

www.youtube.com/crfminasgerais.

SEDE E SECCIONAIS RECEBEM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO CONTRA A COVID – 19
Seguindo
Autoridades

de

as

orientações

Saúde,

o

das

CREF6/MG

disponibilizou equipamentos de proteção
e higienização para prevenir a propagação
do Coronavírus e manter a assistência ao
público com segurança. Foram instalados
tapetes

sanitizantes,

proteção

acrílica

nas mesas de atendimento e totens com
suporte de álcool em gel. Esta ação é
importante para preservar a Saúde dos
funcionários e de todos que comparecem
nas dependências do CREF6/MG.

Jornal do CREF6/MG • Ano 20 • nº 45

EM FOCO

7

HOMENAGEM ESPECIAL
HOMENAGEM AO ETERNO CONSELHEIRO PEDRO AMÉRICO DE SOUZA
SOBRINHO
Foi

com

consternação

imensa
que

tristeza

o

e

recuperação de sua saúde motora.
Acreditamos

CREF6/MG

que

ele

o

ourives

recebeu a notícia do falecimento do

intensamente

Ex-Conselheiro Professor Doutor Pedro

esmera o ouro, ele polia a cada dia os

Américo de Souza Sobrinho, ocorrido

seus conhecimentos em prol dos outros,

em Belo Horizonte no dia 24 de Agosto.

a vida pra ele foi para fazer o bem,

Formado em Educação Física

cultivar os amigos. Temos a certeza

pela Universidade Federal de Minas

que ele cuidou para ser feliz, tal qual

Gerais, onde também atuou durante

o verso de Belchior: “… deixemos de

décadas

Professor

coisas, cuidemos da vida, senão chega

Pedro Américo era Doutor em Ciências

a morte ou coisa parecida e nos arrasta

da Reabilitação, área na qual ele se

moço sem ter visto a vida …”.

como

docente,

como

viveu
que

dedicou com extrema competência e

É uma perda irreparável para a

obstinação para propiciar qualidade

Educação Física brasileira, a saudade

de vida e bem-estar àqueles que

será eterna e também eterno será o

necessitavam de cuidados especiais na

seu legado.

EDITAL DE CONCURSO É RETIFICADO DEVIDO À INTERVENÇÃO
DO CREF6/MG
O CREF6/MG solicitou à Prefeitura

devem

obedecer

a obrigação do candidato apresentar o

Educação

Registro Profissional no ato da nomeação.

regulamentam

concurso público 01/2020 a adequação

Física, bem como que para exercer

do edital que visa o provimento de

as

cargos

de

é necessário que os Profissionais de

que a Sociedade receba um serviço

pessoal da Administração Direta do

Educação Física estejam regularmente

de

Município. O referido edital possui vagas

inscritos no Sistema CONFEF/CREFs a

habilit ada s

para professores de Educação Básica

fim de que possam atuar de forma legal.

C R E F 6 / M G . Sempre atento a qualquer

2 – Educação Física, mas não exigia o

A partir do intenso trabalho do

situação que vá contra a regulamentação

do

quadro

permanente

regem

que

normas

de Contagem e à banca organizadora do

funções

e

às

privativas

a
da

profissão,

CREF6/MG para fazer com que a lei seja

respectivo Registro Profissional.

Trabalhar
direitos

dos

qualidade

em

defesa

Profissionais
realizado
são

os

e

por

dos

garantir
pessoas

objetivos

do

da Educação Física.
Caso

tenha

conhecimento

de

o

cumprida, a Prefeitura de Contagem,

CREF6/MG afirmou que os requisitos

por meio da Secretaria Municipal de

editais irregulares, denuncie para o

para o provimento do cargo ofertado

Administração, retificou o edital e incluiu

CREF6/MG.

Em

ofício

encaminhado,

AD_Contra Capa_ Campanha 1º de Setembro_25X13cm.indd 1

24/11/2020 15:36:00
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