
Cref Informa
Conselheiro do CREF6/MG na Seleção

O Conselheiro Federal Emerson Silami Garcia é 
o Fisiologista da Seleção Brasileira de Futebol. 
O Profissional, que acumula mais de 30 anos de 
experiência, é também Fisiologista do Botafogo, 
e foi o escolhido para fazer o acompanhamento 
dos atletas brasileiros durante a Copa do Mundo. 
“Foi uma grata surpresa, considerando que existem 
outros profissionais altamente qualificados na 
minha função no Brasil. Penso que minha longa 
experiência profissional mais o fato de o Luiz Felipe 
Scolari ter trabalhado comigo no Cruzeiro Esporte 

Clube foram fatores decisivos”, conta. A rotina de trabalho do Profissional envolve a realização 
das avaliações solicitadas pelos preparadores físicos, pelos médicos e pela nutricionista, além do 
acompanhamento e monitoramento dos treinamentos, elaboração de relatórios técnicos e discussões 
sobre o trabalho com outros membros da Comissão Técnica.

Seleção de Agentes de Orientação e Fiscalização

Em Janeiro, o Conselho abriu concurso público para preenchimento de oito vagas de Agente de Orientação 
e Fiscalização em Belo Horizonte. Após as provas, foi realizado, entre os dias 2 e 9 de Junho, o Curso de 
Capacitação, ministrado pelo CREF6/MG. Foram cinco dias de aulas e orientações sobre o trabalho exigido 
na função, e, no sexto dia, foi realizada uma última prova. A soma das notas obtidas nas fases do concurso 
foi o critério final para a seleção dos aprovados.

Saúde da Família para Profissionais de Educação Física

Começaram em Maio as aulas do Curso de Aperfeiçoamento em Saúde da Família para Profissionais de 
Educação Física, promovido pelo CREF6/MG, o Instituto Casa da Educação Física e o Núcleo de Educação em 
Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais - NESCON. Com carga 
horária de 180 horas, o curso tem duração de seis meses. Para os Profissionais de Educação Física registrados 
no Conselho e com suas obrigações em dia, foi feito um desconto de 80%, reduzindo o investimento do 
curso de R$1.200,00* para R$240,00.
*Este valor é uma simulação, já que o curso foi oferecido somente para Profissionais Registrados e em dia com o CREF6/MG.
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