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Claudio Augusto 
Boschi recebe 
homenagem da 
UFMG, em evento  
que reuniu ex-alunos 
e personalidades, 
como o ex-jogador 
e médico Tostão. 
(PÁGINA 8)

Conselho Federal de Educação Física faz balanço de sua atuação em uma 
década de existência, já com olhos no futuro. (PÁGINA 3)

Presidente do CREF6/MG
recebe Medalha de Honra

na UFMG

Eleições CREF6/MG 2008

CONFEF 10 Anos.

Chegou a hora 
de exercer o mais 
importante direito 
do Profissional 
registrado no 
Conselho Regional 
de Educação Física 
de Minas Gerais. A 
votação acontecerá 
no dia 29 de 
Outubro. (PÁGINA 8)

CREF6/MG continua atuando em busca de benefícios para Profissionais e sociedade através 
da fiscalização de empresas e pessoas físicas. Até o momento, foram mais de 450 autuações. 
(PÁGINA 6)

Em defesa da Profissão de Educação Física

Notas

Dia do Profissional de Educação Física marcado por 
comemorações em todo o Estado

No intuito de reforçar a importância dos Profissionais de Educação Física para a sociedade, 
o CREF6/MG preparou diversas atividades para divulgar o dia 1° de setembro. Também foram 
recebidas homenagens das Câmaras de várias cidades mineiras e da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. A data também contou com ampla exposição na mídia. (PÁGINA 5)
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No dia 29 de Outubro serão eleitos os novos 

Membros do CREF6/MG. A votação acontece na 

Sede do Conselho, em Belo Horizonte, de 9h às 15h. 

O Profissional deve comparecer ao local de votação 

com sua Cédula de Identificação Profissional, Carteira 

de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação 

para exercer seu direito. A opção para aqueles que se 

encontram fora da Capital mineira ou impossibilitados 

de comparecer à Sede do CREF6/MG é o voto por 

correspondência. O selo é previamente pago pelo 

Conselho.

Todos os Profissionais em dia com o Conselho e 

com mais de um ano de registro ininterrupto receberão 

com 30 dias de antecedência, em suas residências, 

as cédulas-voto com um envelope pré-lacrado para 

A Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG promoveu no dia 
15 de Setembro a sexta edição da 
cerimônia de entrega da Medalha 
de Honra UFMG, evento organizado 
pelo Programa Sempre UFMG. Neste 
evento, cada unidade acadêmica 
e o Reitor da Universidade são 
convidados a escolher ex-alunos ou 
pessoas que tenham se destacado 
para receber como homenagem 
uma medalha. Em 2008, a Escola 
de Educação Física, Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional indicou Claudio 
Augusto Boschi, Profissional de 

UFMG homenageia Presidente do CREF6/MG

Presidente do CREF6/MG – Homenageado 
com a Medalha de Honra UFMG

Eleições do CREF6/MG: o poder dos Profissionais
Novos Membros do Conselho, com mandato para os próximos seis anos,  

serão escolhidos pelos Profissionais em dia com CREF6/MG 

reenvio ao CREF6/MG. É importante lembrar que o 

envelope contendo a cédula-voto deve estar em Belo 

Horizonte até o dia 29 de Outubro. A relação dos 

Profissionais aptos a votar pode ser conferida no site 

do Conselho.

O voto é importantíssimo para 

mostrar a força que o Conselho 

Regional tem no Estado onde 

atua. Para ter mais voz no 

restante da Federação e até 

para evidenciar a organização 

dos Profissionais de Minas 

Gerais. Vote! Você só tem a 

ganhar.

Educação Física e Presidente do 
CREF6/MG.

Na mesma solenidade foram 
homenageadas personalidades como 
o ex-jogador Eduardo Gonçalves 
Andrade, o Tostão e o Ministro Nilson 
Naves, do Superior Tribunal de Justiça. 
Este ano, a cerimônia contou com 
homenagem especial a 11 alunos 
mortos em decorrência de sua luta 
contra o regime militar.

Os homenageados são indicados 
pelas unidades acadêmicas e pelo 
Reitor Ronaldo Pena.

Novos livros saindo do forno

Foram lançados nos meses de Agosto e Setembro dois livros da área que merecem destaque: “Formação de Mestres e Doutores 
– Exigências e Competências” e “Da Coragem, do Orgulho e da Paixão de ser Professor – Auto-retrato”, ambos de Jorge Olímpio 
Bento, Professor Catedrático da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Os novos livros, patrocinados pelo CREF6/MG e 
pelo Instituto Casa da Educação Física, são frutos da ampla experiência do autor e tratam de temas importantes para o Profissional. 
“Formação de Mestres e Doutores” traz uma discussão sobre os desafios enfrentados pela Universidade na formação de Mestres e 
Doutores - transformações essenciais provocadas pela globalização e os interesses essencialmente econômicos -, além de análise 
sobre a ética na profissão. Já “Da Coragem, do Orgulho e da Paixão de ser Professor” é uma autobiografia com relatos sobre as 
vivências e conhecimentos do autor que leciona e publica há  várias décadas.

C R E F 6 / M G

S i s t e m a  C O N F E F / C R E F s



Como todos sabem, neste ano o CONFEF celebra seus 10 anos e, 
é claro, há muito o que se comemorar, porém ainda é tempo de batalhar 
para que o Profissional de Educação Física seja devidamente respeitado 
e a população tenha um serviço de qualidade. Graças à criação do 
CONFEF em 1998, o país passou a contar com uma instituição que zela 
por interesses comuns da sociedade. Hoje, ao procurar um Profissional de 
Educação Física devidamente registrado no CONFEF/ CREF, as pessoas 
têm a tranqüilidade de estarem sendo assistidas por um Profissional 
competente e que, acima de tudo, respeita a própria profissão. Plagiando 
uma peça publicitária: “Só o diploma não basta”.

Em todo esse tempo de atuação, o CONFEF vem despendendo todas 
as suas forças na busca da ética na Profissão de Educação Física. Além 
disso, sociedade e Profissionais muito devem ao CONFEF, pois não 
fosse o Conselho Federal, a Profissão não seria hoje tratada hoje com 
seriedade.  Não teríamos um Código de Ética vigente e nem mesmo 
seríamos considerados Profissionais da área da Saúde. É claro que ainda 
há muito o que conquistar, mas é certo que o caminho é este mesmo.

Seguindo os passos do CONFEF, o CREF6/MG também luta por 
melhorias em nosso segmento. Até agora inúmeras Prefeituras mineiras 
foram notificadas por nomearem servidores sem a devida qualificação 
para atuar nas áreas de Educação Física, Esportes e Saúde. A boa 
notícia é que essas Prefeituras já estão se regularizando com situação 
adequada. É com essa preocupação que o CREF6/MG também está de 
olho nos profissionais que ainda não são registrados ou que estão com 
pendências junto ao Conselho. Temos feito uma fiscalização rigorosa, 
além de estarmos com uma campanha que facilita o pagamento para os 
Profissionais com débitos.

Outro ponto que devemos destacar é o recadastramento dos 
Profissionais de Educação Física. Ao cumprir essa orientação, que 
tem como data limite 10 de Dezembro, além de receber a nova Cédula 
de Identificação Profissional, que está mais segura e mais bonita, o 
Profissional regulariza sua situação junto ao Conselho. A renovação 
dessa nova Cédula é automática ano a ano, desde que o Profissional 
não tenha pendências junto ao CREF6/MG. As Seccionais BH-Centro e 
Norte já tiveram duas oportunidades e ainda assim temos 41% e 27% 
de Profissionais recadastrados, respectivamente, quando em outras 
regiões o número chega a mais de 70%. É preciso lembrar que os 
CREFs são feitos pelos Profissionais, portanto a cooperação de todos é 
imprescindível.

Para finalizar, lembro ainda que as eleições para a renovação dos 
Membros do Conselho de nossa regional estão chegando e no próximo 
dia 29 de Outubro todos os Profissionais em dia com o Conselho e que 
tenham condições de voto poderão votar e assim exercer o seu direito. 
Participem! Só assim poderemos ter um Conselho cada vez mais forte e 
atuante. Contamos com vocês.

Claudio Augusto Boschi

Presidente do CREF6/MG 
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vitórias e lutas em conjunto com o CREF6/MG
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Comentários sobre o conteúdo editorial do Jornal 
CREF6/MG, sugestões e críticas,  enviar e-mail para 

relacionamento@cref6.org.br

Cartas e mensagens devem trazer o nome completo, número de 
registro no Sistema CONFEF/CREFs e, se for o caso, endereço 

do autor. Por razões de espaço ou clareza elas poderão ser 
publicadas resumidamente.

CREF6/MG
(31) 3291-9912

Rua Bernardo Guimarães, 2766 - Sto. Agostinho
Belo Horizonte MG - 30140-082

Editorial

Conselho continua notificando Prefeituras por nomearem 
Profissionais sem graduação em Educação Física

Pesquisa vai orientar esforços do Conselho

Até o presente momento, inúmeras 
Prefeituras de Minas Gerais foram notificadas 
pelo CREF6/MG por nomearem, através 
de concursos públicos, Profissionais sem 
graduação em Educação Física para atuarem, 
por exemplo, como Instrutores de Esportes 
ou Monitores de Esportes. A Justiça tem sido, 
em todos os casos, favorável ao Conselho, 
por entender que tais nomeações ferem a Lei 

Sempre preocupado em bem atender os 
Profissionais, o CREF6/MG encomendou 
à EACON – Escritórios Associados de 
Consultoria, uma pesquisa de opinião para 
descobrir o conhecimento, o conceito, a 
imagem, o grau de satisfação, assim como 
pontos positivos e negativos do Conselho. As 
entrevistas acontecerão em Belo Horizonte 
e em outras 12 cidades do Estado de Minas 
Gerais. Serão entrevistados registrados ao 

Seccionais BH-Centro e Norte têm 
última chance para receber nova Cédula  
de Identificação Profissional que garante 
mais segurança aos usuários

A segunda etapa de recadastramento 
dos Profissionais de Educação Física das 
Seccionais BH-Centro e Norte termina no 
próximo dia 10 de Dezembro. Para efetuar 
o recadastramento e receber a nova Cédula 
de Identidade Profissional, é preciso estar 
em dia com as obrigações junto ao CREF6/
MG e procurar a Sede do Conselho, em Belo 
Horizonte, ou uma de suas Seccionais.

O Profissional deverá levar uma fotografia 
3x4 e preencher a Ficha de Recadastramento 
disponível no local de recadastramento. A 

9.696/98, que regulamenta a Profissão de 
Educação Física. 

Em um dos casos, a decisão judicial foi 
de que profissionais inabilitados podem 
trazer prejuízos para a saúde das pessoas. 

Por isso, o CREF6/MG continua investindo 
em  programas de conscientização e outros 
projetos com o propósito de melhorar a 
qualidade de vida da sociedade.

CREF6/MG e estudantes de Educação 
Física.

As primeiras entrevistas começarão a ser 
feitas neste mês de Outubro. Serão aplicados 
420 questionários – pesquisa quantitativa – 
e 22 entrevistas em profundidade, todas 
distribuídas proporcionalmente entre a 
Capital e o Interior. Os entrevistados foram 
selecionados de forma aleatória e receberão 
em suas cidades um pesquisador treinado.

nova Cédula é entregue ao Profissional em 
poucos minutos e a partir de fevereiro de 
2009 a renovação será automática, bastando 
apenas que o Profissional esteja em dia com 
suas obrigações junto ao Conselho.

Para aumentar a segurança, a nova 
Cédula conta com impressão de marca 
d’água, alto relevo e foto do Profissional, 
além de continuar sendo utilizado o papel 
moeda. Cerca de 60% dos Profissionais das 
Seccionais Sul, Sudeste, Triângulo  e Leste 
foram recadastrados até o momento. Já as 
Seccionais BH-Centro e Norte têm apenas 
41% e 27% recadastrados.

Notas

Últimos dias para 
recadastramento de Profissionais

Confira no site do CREF6/MG a relação das cidades 
em que o atendimento será itinerante. www.cref6.org.br
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Uma década de lutas e conquistas
Em seus primeiros 10 anos de atuação, o saldo do Sistema CONFEF/CREFs 

é positivo e com ampla perspectiva de crescimento

Após a Assembléia histórica realizada em 08 de 
Novembro de 1998, quando foram eleitos os primeiros 
Conselheiros Federais, o Conselho Federal de Educação 
Física – CONFEF, passou a ser responsável pela 
instalação do Sistema CONFEF/CREFs e normatização 
das ações visando a formação, educação e preparação 
para a cidadania, integrando os Profissionais de Educação 
Física em equipes multiprofissionais em diversos 
segmentos, demonstrando grande importância na área 
da saúde. Muitas pesquisas e trabalhos científicos são 
desenvolvidos e publicados, comprovando a relevância 
do Profissional de Educação Física na prevenção de 
doenças, melhoria da qualidade de vida, inclusão social, 
elevação da auto-estima em portadores de deficiência, 
também ocupando a vida de pessoas idosas, razão 
pela qual o Sistema vem trabalhando pelo resgate à 
significação do Profissional de Educação Física.

Ao longo desses 10 anos, o CONFEF atua modificando 
cultura e quebrando paradigmas, principalmente, no 
tocante ao senso comum de que o esporte promove a 
paz, a saúde, a formação e a inclusão social. Através de 
atuação dinâmica demonstra que o Esporte não é um fim 
em si mesmo nem promove benefícios ou valores por si 
só. Os benefícios, os valores, a paz, a saúde, a formação 
e a inclusão social são possibilitados pela atuação 
competente e ética do Profissional de Educação Física 
utilizando a ferramenta esporte.

Através de atuação dinâmica e apaixonada dos 
Conselheiros Federais e Regionais, parcerias foram 
firmadas, ações conjuntas de orientação e fiscalização 
foram implementadas em prol da sociedade.

Campanhas, trabalhos, sensibilização e atuação 
permanente do Sistema possibilitaram maior compreensão 
da relevância do Profissional de Educação Física, de que 
a sociedade tem direito a ser atendida na dinamização de 
atividades físicas.

Conjunto de esforços e divulgação intensa sobre a 
Cédula de Identidade dos Profissionais de Educação 
Física resultaram na cobrança por parte dos praticantes 
desse documento aos prestadores de serviço em 
exercícios físicos e esportivos.

Mudanças no senso comum foram alcançadas ao 
longo desses 10 anos. A mídia retrata o Profissional de 
Educação Física com o devido respeito, assinalando 
como profissional egresso de curso superior e com 
conhecimento para atuar condignamente, diferentemente 
do que era apresentado anteriormente como um indivíduo 
de corpo, só músculo, sem cabeça.

A luta pela garantia da disciplina Educação Física 
escolar é um marco importante do Sistema e continua 
com a batalha pela sua valorização.

O esforço e empenho para que a formação seja de 
qualidade e prepare Profissionais para intervenção em 

todas as vertentes da atividade física é constante, assim 
como o incentivo à preparação continuada do Profissional de 
Educação Física.

Chegando aos 10 anos de existência, há muito o que 
comemorar, pois atingimos a marca histórica de 190.000 
Profissionais registrados e 13 Conselhos regionais em franco 
e próspero funcionamento.

Cabe destacar, resumidamente, a elaboração do Código 
de Ética da Profissão, da Carta Brasileira de Educação Física, 
do Documento de Intervenção Profissional, do Documento de 
Prevenção Integrada da área da Saúde e do Atlas do Esporte 
no Brasil, documento de referência em questão de dados e 
indicadores relacionados ao esporte. Estes são destaques 
dentre os inúmeros trabalhos e esforços desprendidos pelo 
CONFEF para a valorização do Profissional de Educação 
Física e a busca pelo direito da sociedade de ser atendida 
com qualidade e segurança.

São dez anos de conquistas e luta para a Educação 
Física poder ser conduzida por Profissionais devidamente 
habilitados e registrados, assim, garantindo a segurança e 
qualidade de vida na sociedade.

O Profissional de Educação Física desempenha papel 
importante na formação de jovens cidadãos, novos talentos e 
na preparação dos atletas de alto rendimento. Cada vez mais 
ocupa maior espaço na sociedade.

O CREF6/MG continua com suas ações de fiscalização 
em todo o Estado de Minas Gerais. Foram feitas 484 
autuações entre empresas e Profissionais irregulares. 
“Nossa função é fazer cumprir a legislação vigente, 
orientar e fiscalizar eventos, pessoas jurídicas, 
profissionais e escolas”, revela Amaylton Salles de 
Carvalho, Coordenador do Departamento de Orientação e 
Fiscalização do CREF6/MG. Segundo o Coordenador, as 
empresas ou profissionais irregulares são advertidos.

Temos recebido denúncias de irregularidades em todo o 
Estado. “Nesses casos vamos até o local denunciado para 
fazer a vistoria e, caso realmente haja irregularidades, 
aplicamos todas as penas previstas”, completa Salles. As 
infrações que lideram o ranking de irregularidades são: 
a ausência de Profissionais graduados ou habilitados 
em Educação Física, a falta de Registro no órgão que 
regulamenta a Profissão e o registro das empresas – licença 
de funcionamento e alvará da Vigilância Sanitária.

O Presidente do CREF6/MG, Claudio Augusto Boschi, 
alerta que a sociedade está cada vez mais exigente 
e que muitas vezes as denúncias vêm de clientes de 
academias que percebem a falta de estrutura física 
e profissionais qualificados nos estabelecimentos. “O 
compromisso do CREF6/MG é com a sociedade, na 

Em respeito à sociedade e à Profissão de Educação Física

As fiscalizações do CREF6/MG continuam em todo o Estado, 
em busca de estabelecimentos e profissionais irregulares

Fiscalização

busca de serviços de qualidade e respeito à Profissão”, 
declara Boschi. De acordo com o Presidente do CREF6/
MG, as fiscalizações continuarão sendo uma prioridade 
do Conselho. Para estar em dia com o CREF6/MG, os 
estabelecimentos de ginástica, natação, musculação e 
afins devem ter Profissionais graduados em Educação 
Física ou provisionados e devidamente registrados no 
Conselho. No caso das Prefeituras, as empresas devem 
seguir recomendações como ter paredes e pisos laváveis 
e impermeáveis, vestiários femininos e masculinos 
independentes, piscinas com água limpa e sem azulejos 
quebrados, entre outras exigências.

Do total de empresas fiscalizadas, quase 60% estão 
regulares. Os jogos que acontecem em todo o Estado 
também são fiscalizados.

Para saber mais sobre as fiscalizações do Conselho ou 
fazer denúncias de irregularidades dentro do estado de 
Minas Gerais, acesse o site do CREF6/MG (www.cref6.org.br) 
no link “Serviços > Fiscalização”.

Jogos regulares    87

Jogos com irregularidades   78

Total de Jogos     165

JEMG 2008
Delegações regulares   14

Delegações irregulares  7

Total de Estados inscritos no JEBS 21

JEBS 2008

Fonte DOF CREF6/MG 2008 Fonte DOF CREF6/MG 2008

DEFENDENDO A SOCIEDADE    VALORIZANDO A PROFISSÃO

Os Profissionais registrados no CREF6/MG que estão pendentes com as anuidades do CREF6/MG podem aproveitar uma 
última oportunidade para regularizar sua situação. No mês de Outubro, todos os Profissionais em débito receberão um boleto 
bancário em suas residências para quitar as dívidas. O vencimento do boleto está programado para a segunda quinzena do mês 
de Novembro.  

Não deixe passar essa oportunidade única.

Campanha de Renegociação de Débitos
Mais facilidades para Você. Mais segurança para todo mundo.

Se você está em dia, mas ainda não apresentou seus comprovantes de 
pagamento, fique tranqüilo. Basta entrar em contato com o CREF6/MG e 
regularizar a sua situação.



5

Jornal do CREF6/MG • Ano 6 • no 6 

4
Jornal do CREF6/MG • Ano 6 • no 6

Artigo 1º de Setembro

Festividades diversas, reuniões solenes, pronunciamentos 
de Vereadores e até uma homenagem na Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais marcaram o 1° de Setembro, 
quando se comemora o Dia do Profissional de Educação 
Física e a criação do CONFEF. A imprensa também deu 
ampla atenção à data, com veiculação de matérias em jornais 
impressos e sites. Uma parceria firmada com a AMIRT – 
Associação Mineira de Rádio e Televisão – fez com que a data 
fosse divulgada através de várias emissoras de Minas Gerais, 
além disso, vários Conselheiros concederam entrevistas em 
rádio e televisão, reforçando a importância do Profissional de 
Educação Física para a sociedade. “Toda essa visibilidade 
é essencial para nossa classe. Só assim as pessoas vão 
perceber que ter, em escolas e academias, um Profissional 
gabaritado é um cuidado a mais com a própria saúde e a 
do próximo”, explica o Presidente do CREF6/MG, Claudio 
Augusto Boschi.

Não se poupou nas comemorações: preparamos uma 
série de atividades e eventos que foram realizados em todo o 
Estado. Aproximadamente 50 Instituições de Ensino Superior 
receberam palestras e foram distribuídos em torno de 2.500 
kits contendo peças de divulgação do Sistema CONFEF/
CREFs. Para marcar a data, produziu-se cartazes que foram 
distribuídos em academias, instituições de ensino, Secretarias 
Municipais de Educação e Esportes e Câmaras Municipais. 
Essas peças também foram entregues a Senadores da 
República, Deputados Federais e Estaduais. Os Deputados 
Estaduais Ivair Nogueira e João Leite, ambos da Frente 
Parlamentar do Esporte, enviaram correspondência ao CREF6/
MG parabenizando a todos os Profissionais de Educação 
Física pela data e ressaltando a importância “na vida de 
milhões de crianças, jovens, adultos e pessoas da terceira 
idade em todo Brasil”. Já o Deputado Federal membro da 
Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados 

e Vice-líder do Governo no Congresso, Gilmar Machado, 
cumprimentou a todos os Profissionais “na pessoa do 
Presidente do Conselho Regional de Educação Física 
da 6ª Região, em Minas Gerais, o companheiro, Claudio 
Augusto Boschi, pela data e pelo que eles representam 
para a sociedade”, finalizou Machado.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, por iniciativa da Professora de 
Educação Física e Deputada Gláucia Brandão, realizou 
uma Reunião Solene para celebrar o 1º de Setembro, 
porém, desta vez, os 10 anos do CONFEF também foram 
lembrados, além de haver uma homenagem especial ao 
Dr. Sylvio José Raso pelos seus feitos para a Profissão de 
Educação Física.

Várias APEFs – Associações Regionais de Profissionais 
de Educação Física promoveram jantares e reuniões 
especiais. Além disso, o CREF6/MG, em parceria 
com o Instituto Casa da Educação Física, lançou, em 
comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, 
dois livros do Professor lusitano Jorge Olímpio Bento.

No encerramento das comemorações, aconteceu em 
Belo Horizonte um Simpósio Cientifico, com a presença de 
renomados professores e cientistas, com destaque para o 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Negrão, da Universidade de São 
Paulo - USP. 

1º de Setembro, uma data para celebrar
Comemorações do Dia do Profissional de Educação Física reforçam  

a importância da Profissão para a sociedadeProf. Dr. Antônio Lopes de Sá*

Muito se tem discutido sobre as questões da Ética profissional e sua atualidade, nessa era do “Homus 
Informaticus” (denominação que visa a caracterizar um estado novo de vida que ocorreu após a revolução 
das comunicações).

É preciso conhecer a evolução do pensamento, no tempo, nas diversas épocas, muitas vezes, para 
entender que a verdade não envelhece, quando se enfocam as virtudes.

No livro “Ética e valores humanos”, de minha autoria, trato do assunto com rigores filosóficos e 
científicos e que traduz minha experiência de 50 anos de conduta profissional.

Não me prendi, todavia, a casos isolados e particulares, mas, à generalidade da conduta, desde o seu 
nascimento, em seu “habitat” e que é o superego, onde se processa a critica da razão até os atos comuns 
que mecanicamente realizamos, seguindo a modelos que se impregnaram em nossa mente.

Pode parecer que vivemos uma época ímpar em matéria de imoralidades, de atitudes anti-éticas, mas, 
na realidade os vícios sempre existiram e a virtude sempre esteve ameaçada.

Há 2.500 anos a filosofia oriental já advertia sugerindo que devemos viver no mundo, sem, todavia, 
deixar-nos contaminar por ele.

O que, entretanto, sem dúvida, nosso tempo influi sobre o homem é o fato de existir uma intensidade 
maior de lutas pela sobrevivência, diante de condições econômicas adversas que podem levar a 
atitudes egoístas e que deveras constatamos, como as ligadas aos vícios, a violência e especialmente a 
corrupção.

Não basta, entretanto, reconhecer os vícios, sendo necessário conhecer as razões porque ocorrem e 
como podem ser debelados.

Grande parte dos erros no campo da Ética decorre da falta de formação educacional.

No dia-a-dia da profissão estamos encontrando fatos que nos mostram transgressões profundas à 
Ética.

Não basta, pois, saber que são praticadas tais ou quais anomalias,  sem conhecer as causas e que 
só podem ser encontradas através de um estudo sério e  profundo da Ética, quer sob seus aspectos 
filosóficos, quer sob os científicos.

Uma intensa educação pode corrigir os problemas nessa área e deve ela começar pelas bases que 
alicerçam esse importante ramo do conhecimento humano.

O êxito na profissão depende do exercício 
de uma Ética e do conhecimento desta de forma 
profunda, competente para suprir-nos de razões, 
de reflexões.

Os avanços da ciência e os progressos da 
filosofia de nossos tempos, exige uma preparação 
superior nessa questão.

Todavia, para que nos situemos nos dias 
de hoje, é preciso saber como pensaram os 
mestres, que conceitos devem ser adotados, 
pois, a verdade não tem idade e a virtude como 
atributo da alma, independe dos tempos.

Conheça os números das comemorações do 1° de Setembro

50 Instituições de Ensino Superior de Minas Gerais contaram com palestras

2.500 kits com peças de divulgação do Sistema CONFEF/CREFs 

2.503 locais receberam peças alusivas à data, entre eles academias, instituições 
de ensino, Secretarias e Câmaras Municipais, Assembléia Legislativa e Senado

30.000 pop cards – material publicitário – foram distribuídos em restaurantes, 
bares, aeroportos, cinemas, instituições de ensino e estádios esportivos

350 emissoras de rádio e televisão divulgaram o Dia do Profissional de Educação 
Física

* Antônio Lopes de Sá é Doutor em Ciências Contábeis pela Universidade do Brasil, Doutor em Letras, Doutor Honoris Causae pela Samuel 

Benjamin Thomas University, de Londres, Inglaterra, Administrador - Economista - Professor Universitário. Escritor com 183 livros publicados no Brasil e 

no exterior, com aproximadamente 10 milhões de exemplares vendidos e mais de 13.000 artigos, possuindo diversos prêmios internacionais de mérito 

e de literatura científica.

Educação e Ética


