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 Foi realizada no final de 2016, em Nova Lima, uma reunião entre o Conselho Regional 
de Educação Física da 6ª Região Minas Gerais – CREF6/MG e Diretores de Condomínios da 
Cidade com o intuito de firmar uma rede de ações para 2017. Os objetivos da parceria entre 
o CREF6/MG e os Condomínios são: facilitar a fiscalização, promover uma maior segurança 
e orientar os condôminos usuários dos serviços de Atividades Físicas.
 Participaram da reunião os Diretores dos quatro maiores condomínios de Nova Lima, 
o Gerente Técnico Willian Pimentel e o Coordenador do Departamento de Orientação e 
Fiscalização do CREF6/MG Rafael Rezende, e o Profissional de Educação Física e articulador 
da proposta na região Marcelino Corrêa.
 A intenção é atrair outros Condomínios de Nova Lima para a parceria em 2017, além 
da criação de cartilhas e cartazes de orientação para os condôminos.

  No dia 24 de Janeiro, a Diretoria do Conselho Regional de Educação Física da 
14ª Região Goiás – Tocantins – CREF14/GO-TO visitou a Sede do CREF6/MG. Estiveram 
presentes, o Presidente do CREF14, Jovino Oliveira Ferreira, o 2º Vice-Presidente, Mauro 
Roriz dos Santos, e o Advogado Neival Xavier. 
  O objetivo da visita foi conhecer os setores e o trabalho desenvolvido pelo 
CREF6/MG, uma vez que o Conselho se destaca pelo sistema de segurança na emissão 
de cédulas e na organização administrativa. 
  O CREF14/GO-TO foi criado em 2008 e possui cerca de 10 mil Profissionais 
registrados. “Todo o conhecimento adquirido será aplicado em nosso Conselho. A 
experiência do CREF6/MG é muito maior e isso agregou muito conhecimento a nós. Há 
um setor administrativo de excelência e vamos tentar implementar o mesmo sistema 
para lograrmos o mesmo êxito que o CREF6/MG”, anseia o advogado do CREF14/GO-TO, 
Neival Xavier. 

 O Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região Minas Gerais – CREF6/MG 
dentro de suas atribuições, de orientar os Profissionais de Educação Física e prestar um 
serviço de qualidade à população, firmou parcerias que vão contribuir para o exercício 
regular da Profissão. 
 A partir de agora, o Profissional de Educação Física Registrado no CREF6/MG, regular, 
sem nenhuma pendência com o Conselho, pode contar com os benefícios oferecidos pelos 
nossos parceiros. São oito empresas e órgãos conveniados, que prestam serviços nas áreas 
de Educação, Design e Saúde: Amil/Unifocus, Qualicorp/Sulamérica, Construsite Brasil, 
Hermes Pardini, Newton Paiva, Geraldo Lustosa, Santa Casa BH e Nescon/UFMG.
 Para usufruir do convênio do CREF6/MG, basta apresentar a Carteira de Identidade 
Profissional no ato de solicitação do serviço com a empresa parceira.   
 A intenção é que em 2017 o número de convênios se amplie. Os órgãos e empresas 
interessados na parceria com o CREF6/MG devem apresentar proposta através do e-mail: 
faleconosco@cref6.org.br
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