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Fiscalização:

SuperAÇÃO:

14ª edição do Congresso Ciências do 
Desporto e Educação Física dos Países de 
Língua Portuguesa já tem data definida.

Nova seção do Jornal do CREF6/MG 
presta homenagem a Profissionais de 
Educação Física que se destacam na 
área. Conheça, nesta edição, Rony 
Las Casas.
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Parcerias com promotorias de diversas 
cidades mineiras garantem atuação 
incisiva do CREF6/MG no combate a 
irregularidades no exercício da Educação 
Física.

Congresso internacional 
de Educação Física:
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 Nesta primeira edi-
ção do Jornal do CREF6/MG 
que chega até você em 2011, 
será possível perceber algumas 
mudanças que estão sendo rea-
lizadas: afinal de contas, como 
disse o poeta português Luís 
de Camões, “todo o mundo 
é composto de mudança, 

tomando sempre novas qualidades”. E é exatamente 
isso que queremos fazer com o nosso jornal: agregar 
cada vez mais qualidades, para que ele evolua com o 
Conselho, acompanhando nosso ritmo. 
 Nesta edição, você vai conferir mudanças prin-
cipalmente no teor dos textos, que estão mais leves e 
objetivos. Além disso, aos poucos você conhecerá  nos-
sas novas seções, que, a partir de agora, serão fixas. 
Nossa proposta é conferir maior regularidade ao jornal 
e, ao mesmo tempo, cumprir a função primordial deste 
veículo, que é a de levar aos Profissionais de Educação 
Física informações pertinentes e atuais sobre a área e 
sobre a atuação e as ações do Conselho.
 Dessa maneira, você ficará sempre a par dos 
números das nossas ações de fiscalização, que são de 
fundamental importância para a manutenção da ética na 
profissão. Outra novidade é a seção “Foi Assim...”, que 
trará, a cada edição, uma crônica ou artigo elaborado 
por nossos Profissionais. Estamos abrindo o Jornal do 
CREF6/MG para a sua participação, tornando-o mais 
interativo. Com base nessa proposta, outra estréia é a 
seção Tira-Dúvidas, que trará respostas para as pergun-
tas mais frequentes no Conselho. 
 Nossa política de trabalho sempre incluiu a valo-
rização dos Profissionais. Por isso, você também terá a 
oportunidade de conferir o trabalho de pessoas que são 
destaque na área, como Rony Las Casas, coordenador 
pedagógico da Academia da Cidade, projeto com gran-
de reconhecimento em Belo Horizonte e que fomenta a 
atividade física. 
 Entretanto, as mudanças não param por aí. A 
próxima edição do Jornal do CREF6/MG que chegará 
às suas mãos trará ainda mais novidades, com um 
novo layout, mais leve e atualizado. Esse sempre será 
nosso objetivo: atualização e aperfeiçoamento constan-
tes. Assim, encerro esta mensagem desejando que as 
mudanças neste veículo sejam apreciadas e que ele nos 
aproxime cada vez mais de você. Boa leitura!

Claudio Augusto Boschi
Presidente do CREF6/MG
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A partir de agora, a cada 
Jornal do CREF6/MG você vai 
conhecer um pouco da história 
de um Profissional de Educação 
Física. Nesta edição, o destaque é  
Rony Las Casas CREF 008257-G/
MG. Formado em Educação Física 
pelo Centro Universitário de Belo 
Horizonte (Uni-BH), Rony hoje faz 
especialização em Treinamento de 
Força em Musculação pela UFMG 
e em Atenção Básica em Saúde da 
Família, pelo Núcleo de Educação 
em Saúde Coletiva (Nescon), órgão 
complementar da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerais. 

Atualmente Rony atua 
como coordenador pedagógico do 
Projeto Academia da Cidade, em 
funcionamento desde 2006 através do 
Projeto BH Saúde, desenvolvido pela 
Secretaria Municipal da Saúde. As 
atividades são gratuitas e acessíveis 
a qualquer pessoa maior de 18 anos. 

“O projeto começou com uma 
unidade no bairro Mariano de Abreu, 
e já temos 30 academias espalhadas 
pela cidade, com dois Profissionais 
formados em Educação Física e dois 
estagiários em cada. A Academia da 
Cidade atende hoje 16 mil cidadãos 
e fomenta a qualidade de vida da 
população”, afirma Rony. 

Os números revelam que 
as pessoas estão, aos poucos, se 
apropriando da Educação Física, mas 
há muito a fazer. “Um adulto que 
tem consciência da importância da 

atividade, por exemplo, tem que ser 
multiplicador disso, ou seja, tem que 
convencer a família, a comunidade, 
as pessoas ao seu redor”, destaca. 
Outro fator ressaltado por Rony é 
a importância da disseminação 
da atividade física entre crianças 
e adolescentes, que, ao serem 
conscientizadas desde novas, têm 
maior probabilidade de se tornarem 
adultos mais saudáveis. 

Quando perguntado sobre o 
porquê de ter escolhido a profissão, 
Rony conta que era técnico mecânico 
e trabalhava em uma empresa 
do ramo automobilístico quando 
percebeu que precisava de mais 
qualidade de vida. “Meus pais me 
ensinaram a importância do lazer. 
Quis replicar para outras pessoas o 
benefício da atividade física. A alegria 

da profissão é o que motiva a viver”, 
argumenta.

Rony comemora os resultados 
da Academia da Cidade. “É um 
sucesso. O projeto foi construído por 
uma equipe muito competente, e a 
intenção é que os cidadãos aprendam 
a importância da atividade física e 
ganhem qualidade de vida”, conta. 

Este é o destaque do mês, 
mas você também pode nos ajudar 
a reverenciar um Profissional que 
exerce sua profissão com dedicação 
e empenho. Se você conhece alguém 
assim, indique-o para a nova seção 
do Jornal do CREF6/MG. Sua 
participação faz o jornal ficar ainda 
melhor!

Destaque da edição: 
Rony Las Casas
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Em FocoFoi Assim...

    Seja bem-vindo!

Tira-Dúvidas

Dar boas vindas aos que 
se filiam ao Conselho faz parte de 
nossa política de trabalho. Porém, 
sentíamos falta de compartilhar esse 
momento com os demais registrados, 
formalizando e estendendo esse gesto 
natural de gentileza. 

Assim, o CREF6/MG quer 
agradecer a confiança e desejar boas 
vindas aos 401 novos Profissionais 

de todo o estado e aos 41 novos 
estabelecimentos de Educação Física 
que aderiram ao Conselho somente 
no primeiro trimestre de 2011. Para se 
ter uma dimensão do nosso trabalho, 
esses Profissionais somam-se aos 
1.689 novos Profissionais de 2009 e 
aos 1.950 novos Profissionais de 2010. 
Os estabelecimentos credenciados 
em 2009 e 2010, somados, chegam 

ao expressivo número de 195!
Por isso tudo, fica a certeza: 

a sua participação faz o CREF6/
MG ainda mais forte e acirra nosso 
compromisso de trabalhar em defesa 
dos direitos Profissionais e do 
fortalecimento da área de Educação 
em Física. 

Sou registrado como 
Provisionado, mas concluí a 
graduação em Educação Física. 
Como devo proceder? Devo 
pagar um novo Registro?
Em casos como esse, o Profissional 
deverá realizar o pedido de Migração 
de Categoria, preencher a Ficha de 
Inscrição de Profissional Graduado 
e anexar cópia autenticada do 
Histórico e do Diploma/Declaração 

de Conclusão do Curso Superior em 
Educação Física. Não é necessário 
um novo registro, pois o número 
permanecerá o mesmo. Apenas a 
categoria, a área de atuação e a cor 
de sua Cédula serão alteradas.

Preciso do alvará sanitário 
para fazer o registro de Pessoa 
Jurídica?
Sim. Para fins de efetivação do 

registro junto ao CREF6/MG, as 
empresas devem apresentar o alvará 
sanitário. Caso a empresa ainda 
não esteja de posse do documento, 
poderá apresentar de forma provisória 
o protocolo de emissão e/ou de 
renovação do alvará. Lembramos 
que, conforme a legislação vigente, 
todo estabelecimento da área da 
saúde deve ter o alvará sanitário 
exposto no local e dentro do prazo de 
validade.

CREF6/MG: sempre perto de você!
Para melhor atender seus registrados, o 

Conselho Regional de Educação Física de Minas 
Gerais, que tem jurisdição em todo o território do 
estado, possui Seccionais no interior, facilitando o 
acesso dos Profissionais que não residem na capital 
mineira. Dessa forma, mantemos diálogo aberto com 
todos que precisam de informações sobre a categoria. 

Nossas Seccionais estão localizadas em 
Ipatinga (Seccional Leste), Montes Claros (Seccional 
Norte), Juiz de Fora (Seccional Sudeste), Poços de 
Caldas (Seccional Sul) e em Uberlândia (Seccional 
Triângulo). Através delas, estamos aptos a orientar os 
Profissionais e os estabelecimentos de Educação Física 
mais distantes da Seccional BH. No site www.cref6.
org.br você encontra os endereços e telefones de cada 
Seccional. Faça-nos uma visita!

 

(Crônica de Mayana Gleide  
Profissional de Educação Física  
CREF 15902-G/MG)

 Todos os dias de nossas 
vidas, recebemos olhares: de uma 
criança, de um adolescente, de um 
idoso, de um atleta. Recentemente, 
recebi um desses olhares através 
de uma carta. Com letras grandes, 
tremidas e bem coloridas, pude ler: 
“Professora, muito obrigado por 
ter acreditado em mim. Estou com 
saudades”. 

 Por trás dessas simples 
palavras, encontra-se a difícil trajetória 
de um ex-aluno, que queria agradecer 
pelo tempo e investimento dedicado 
a ele. Neste tempo pude observá-lo a 
fundo, e vi que aquela criança, apesar 
de tão pequena, tinha lutas de gente 
grande. Mas eu acreditei, pois tinha a 
certeza de que sua força de vontade 
o faria vencer qualquer dificuldade. 

 Ser Profissional de Educação 
Física também é tratar de um saber 

“conquistar” e um saber “olhar” que 
roube o coração, como escreveu 
Luis Fernando Veríssimo: “Para se 
roubar um coração, é preciso que 
seja com muita habilidade, tem que 
ser vagarosamente, disfarçadamente, 
não se chega com ímpeto, não se 
alcança o coração de alguém com 
pressa”.  A Educação Física precisa 
de mais Profissionais que saibam 

olhar, que conquistem, que deixem 
marcas positivas, que traduzam 
novas possibilidades na vida do outro 
e que sejam agentes de mudança, 
que acreditem no que diz Charles 
Collson: “A maneira com que olhamos 
para o mundo, pode mudar o mundo”. 
Com isso, eu te pergunto: qual tem 
sido o seu olhar? 

 Durante as operações de 
fiscalização realizadas pelo CREF6/
MG de janeiro a 1º de maio em 
estabelecimentos prestadores de 
serviços nas áreas das atividades 
físicas, desportivas e similares, 
já foram verificadas diversas 
irregularidades.
 O Conselho fez cerca de 600 
visitas a 27 cidades, que geraram 
quase 900 processos administrativos, 
tanto para pessoa física quanto 
jurídica. Além disso, foram mais de 
1.600 autuações, sendo que entre as 
pessoas jurídicas as principais são de 
estabelecimentos e pessoas atuando 
sem registro no CREF6/MG. Já entre 

as autuações de pessoa física mais 
recorrentes estão o exercício da 
profissão sem registro ou sem o porte 
da Cédula de Identidade Profissional 
e estágio em situação irregular.
 Outro destaque das ações 
de fiscalização este ano são as 
parcerias com as promotorias 
públicas de diversas cidades 
mineiras, que também têm autuado 
estabelecimentos e Profissionais 
irregulares. Em Uberaba, por 
exemplo, a Promotoria de Defesa do 
Consumidor atuou em parceria com 
o CREF6/MG por acreditar que os 
estabelecimentos de Educação Física 
irregulares lesam o consumidor. Em 

Juiz de Fora, a Procuradoria da 
República e, em Betim, a Promotoria 
de Saúde também foram parceiras do 
Conselho. 

Além disso, até o início do 
mês de maio, recebemos cerca de 
170 denúncias no CREF6/MG. Se 
você conhece algum estabelecimento 
ou Profissional que atua de maneira 
irregular, denuncie através do site 
(www.cref6.org.br), correspondência 
ou pessoalmente, comparecendo 
ao Conselho. A denúncia é sigilosa 
e o nome do denunciante não é 
repassado nem mesmo aos fiscais.

Fiscalização do CREF6/MG gera mais de 1.600 autuações em 2011
Cédulas de Identidade Profissional 

já estão sendo entregues
 Desde fevereiro, o CREF6/MG está enviando as 
novas Cédulas de Identidade Profissional por correio, com 
vencimento em 28/02/2013. O documento é fundamental 
para o exercício regular das atividades de Educação 
Física. Entretanto, muitas cédulas, ofícios e certificados 
têm retornado ao Conselho, devido a mudanças no 
endereço ou ausência de um recebedor para assinar o 
aviso de recebimento (A.R). 
 O Certificado de Pessoa Jurídica, com validade 
até 31/03/2012, importante para o funcionamento dos 
estabelecimentos de Educação Física, também já está 
sendo enviado por correio. Se você ainda não recebeu 
os seus documentos, fique atento. Dados cadastrais 
atualizados são a garantia de que as informações chegarão 
até você!

Qual é o seu olhar?
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Fique por Dentro Congressos

14ª edição do Congresso Ciências do Desporto e Educação Física 
dos Países de Língua Portuguesa já tem data definida

 

Belo Horizonte vai sediar, em 2012, 
um dos mais importantes eventos 
ligados à área da Educação Física: o 
XIV Congresso Ciências do Desporto 
e Educação Física dos Países de 
Língua Portuguesa. O evento, que 
será realizado de 2 a 5 de abril, 

no Minascentro, tem o objetivo 
de promover a interação entre os 
Profissionais e a disseminação de 
boas práticas de Educação Física e 
do Desporto de vários países. 

Com o seguinte propósito: 
“Desporto: Cultura, Estética e 
Excelência”, o evento contará com a 
presença de importantes nomes da 
Educação Física internacional. Serão 
palestras, simpósios, workshops, 
debates, pôsteres e mesas redondas. 
A expectativa é de que pelo menos 
duas mil pessoas participem do 
Congresso, vindas, sobretudo, dos 

países lusófonos – Angola, São Tomé 
e Príncipe, Cabo Verde, Guiné Bissau, 
Moçambique, Timor Leste e Portugal.

A vinda desse evento foi 
viabilizada pelos esforços do Instituto 
Casa da Educação Física, em parceria 
com a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), do CREF6/MG e do 
Centro Desportivo da Universidade 
Federal de Ouro Preto (CEDUFOP). 
A cada nova edição do Jornal do 
CREF6/MG você acompanhará as 
definições e detalhes da programação 
do evento. 
  

Considerado um dos mais 
importantes eventos da área, o 
Congresso Internacional de Educação 
Física – FIEP 2011, promovido pela 
Federação Internacional de Educação 
Física, teve sua 26ª edição entre os dias 
15 e 19 de janeiro, em Foz do Iguaçu. 
Como não poderia deixar de ser, o 
Conselho Regional de Educação Física 
de Minas Gerais (CREF6/MG) esteve 
presente representando os Profissionais 

do estado. 
O Congresso é realizado 

anualmente desde 1986 e já recebeu 
mais de 55 mil participantes desde a 
primeira edição. Em 2011, estiveram 
presentes cerca de 3.100 Profissionais.  
Minas Gerais foi o quarto estado com 
maior número de representantes, o que 
mostra nossa força na Educação Física.

Concursos reforçam 
a obrigatoriedade de 

Registro Profissional no 
CREF6/MG

 Na última edição do Jornal 
do CREF6/MG, você conferiu que o 
Tribunal de Justiça havia expedido mais 
uma sentença favorável ao Conselho, 
suspendendo um concurso público que 
exigia apenas conclusão do ensino médio 
para a inscrição e para o exercício de 
atividades relacionadas à Educação 
Física. 

 Um dos papéis do Conselho 
Regional de Educação Física de Minas 
Gerais é exatamente o de fiscalizar o 
exercício da profissão, defendendo a 
regulamentação Profissional, e, como 
consequência, a saúde da população. 
Assim, após diversas vitórias na 
justiça, várias prefeituras têm cumprido 
rigorosamente a legislação vigente, e os 
concursos exigem o Registro Profissional 
no CREF para os Profissionais de 
Educação Física. Por isso, se você 
pretende prestar concurso e não possui 
o documento, procure-nos! O CREF6/MG 
tem prazo de até 60 dias para a entrega 
do registro, portanto, antecipe-se!

CREF6/MG participa do Congresso FIEP 2011

REGISTROS FEITOS NO 1º trimestre de 2011 POR REGIÃO

PESSOA FÍSICA

205

2009 2010

2010

2011

2009

2011

66 66 31 14 12

*7 Registros com endereço 
fora de Minas Gerais.

ACESSOS SITE DO CREF6/MG

595 Visitas

877 Processos Administrativos

1633 Autuações

30.000 Km pecorridos
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FISCALIZAÇÃO 2011 PROTOCOLOS GERADOS

46.257
61.985

151.432*

*Projeção para 2011. 
37.858 acessos no 1º trimestre.

*Projeção para 2011. 
6.319 Protocolos Gerados no 1º trimestre.

CREF6/MG EM NÚMEROS


