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Prezados Colegas de Profissão, 

 O ano de 2019 marca uma ilustre 

conquista na nossa história, os 20 anos 

do CREF Minas. Desde a criação deste 

Conselho, em Outubro de 1999, trabalhamos 

unidos tendo sempre em foco a valorização 

da Educação Física e dos seus Profissionais.

 A nossa Profissão, a cada ano que 

passa, ganha mais reconhecimento quando o assunto é a promoção 

da qualidade de vida de crianças e adultos. Por meio de orientação e 

atividades preventivas, os Profissionais de Educação Física se tornam os 

responsáveis por transformar realidades ao apresentar oportunidades e 

inspirar quem deseja uma vida mais saudável. 

 Em nosso caminho rumo à realização das nossas missões, 

contamos com o apoio e a união de quem soma para que tenhamos 

resultados satisfatórios. Neste ano, também comemoramos os 10 

anos de parceria com o Núcleo de Educação em Saúde Coletiva – 

NESCON da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 

Gerais – UFMG, que nos orgulha por contribuir com a qualificação dos 

Profissionais. Juntos, colaboramos com o constante aprendizado e 

inserimos a Educação Física no contexto da Atenção Primária à Saúde. 

Veja na página 4.

 A participação no evento “Recreio Saudável”, idealizado pelo 

Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região - CRN9, é mais 

um destaque desta edição que mostra a importância de estarmos 

ao lado, comprometidos e empenhados, dos que trazem benefícios 

para a Sociedade. Confira na página 5 este momento de orientação e 

informação sobre saúde para os estudantes do ensino fundamental de 

escolas de Belo Horizonte.

 Dando seguimento ao objetivo de valorizar a Profissão, 

convocamos neste último trimestre novos Agentes de Orientação e 

Fiscalização, aprovados no Concurso 01/2019. Assim, o CREF Minas 

vai estar ainda mais presente no Estado de Minas Gerais, atuando em 

conjunto com o Profissional e Pessoas Jurídicas no combate ao exercício 

ilegal da Educação Física.  

 Ao observar nossa trajetória, é evidente que os 20 anos são 

marcados por muitas histórias de trabalho e dedicação que nos une. 

Finalizamos mais um ano, mais uma etapa com a certeza de dever 

cumprido e prontos para iniciar uma nova caminhada. Feliz 2020!

Boa Leitura!

Claudio Augusto Boschi

Presidente do CREF6/MG
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 »  Reúna toda a documentação e dirija-se à Sede ou às Seccionais;

 »  Atenção! Para solicitação do Registro pelos Correios é preciso encaminhar cópias autenticadas dos 

documentos;

 »  Guia do CNPJ atualizada (retirada do site da Receita Federal);

 »  Contrato, Ata ou Estatuto de Constituição do Estabelecimento;

 »  Caso tenham ocorrido mudanças, anexar toda ou qualquer alteração do Contrato, Ata ou Estatuto de 

Constituição do Estabelecimento;

 » Comprovante de metragem do Estabelecimento (IPTU constando a metragem ou Declaração de Contador 

com carimbo e assinatura);

 »  Alvará Sanitário com carimbo e assinatura (O Protocolo de solicitação do alvará é aceito provisoriamente);

 »  Alvará de Localização e Funcionamento com carimbo e assinatura;

 »  Se houver estagiário no estabelecimento, anexar o contrato de estágio com carimbo e assinatura da Instituição de Ensino;

 »  Boleto da taxa de Registro do CONFEF, disponível no Site www.confef.org.br, acompanhado do comprovante do pagamento;

 »  Requerimento de inscrição de Pessoa Jurídica preenchido, disponível no Site www.cref6.org.br/registro/pessoa-juridica ;

 »  O valor da taxa de registro no CREF Minas pode ser consultado no Site www.cref6.org.br/anuidades ;

 »  Os Profissionais do Estabelecimento não podem possuir pendências financeiras e nem documentais no CREF Minas.

COMO REGISTRAR NO CREF MINAS MINHA ACADEMIA OU OUTRO 
ESTABELECIMENTO QUE PRESTA SERVIÇO DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA? 

TIRA-DÚVIDAS

O Presidente do CREF Minas e do Colégio dos Presidentes do Sistema CONFEF/CREFS, Claudio 

Boschi, representou o Presidente do CONFEF, Jorge Stenhilber, na cerimônia de posse da primeira 

Diretoria do recém-criado Conselho Regional de Educação Física da 21ª Região MA – CREF21/MA, no 

dia 25 de Outubro. Foram empossados 28 Conselheiros Regionais e a Presidente da então Seccional 

Maranhão, Denise Martins [CREF 000080-G/MA] para conduzir o órgão na gestão 2019-2021.  

O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região - CREF8/AM-AC-RO-RR inaugurou no 

dia 17 de Dezembro a sua nova sede, em Manaus. Estiveram presentes na inauguração autoridades 

políticas, coordenadores de Cursos de Educação Física de Universidades do Amazonas, Conselheiros 

e ex-Conselheiros do CREF8, além dos Presidentes do CONFEF, Jorge Steinhilber, do CREF6/MG, 

Claudio Boschi e do Vice-Presidente do CREF5/CE, Antônio de Pádua. A previsão é de que o Conselho 

comece a atender no local ainda no primeiro mês de 2020.  

Durante as comemorações pelos 20 anos do Conselho Regional de Educação Física da 5ª 

Região Ceará – CREF5/CE e pelos 40 anos do Associativismo em Educação Física no Estado, no 

dia 18 de Dezembro, o Presidente do CREF6/MG Claudio Boschi foi homenageado pelos serviços 

prestados à Educação Física e por presidir o Colégio dos Presidentes do Sistema CONFEF/CREFs. 

Durante a cerimônia, foi realizado também o lançamento do Carimbo e Selo Comemorativo pelos 

20 anos de criação do CREF5/CE.  

PRESIDENTE DO CREF MINAS CUMPRE AGENDA NO SISTEMA CONFEF/CREFS
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A capacitação de Profissionais de 

Educação Física, por meio da parceria entre o 

CREF Minas e o Núcleo de Educação em Saúde 

Coletiva – NESCON da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG, completa dez anos. Nesse tempo, 

foram oferecidos Cursos de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Atualização.

Os resultados desta parceria foram 

apresentados na 25ª reunião da Universidade 

Aberta do SUS – Rede UNA-SUS, realizada 

em Novembro na Universidade Federal da 

Bahia – UFBA.  O Professor Edison Corrêa, 

Vice – Diretor do Nescon e responsável por 

conduzir a apresentação do trabalho, destaca 

a finalidade da participação da Educação 

Física no contexto da Atenção à Saúde. “A 

mais importante para nós nesse momento é 

a integração do profissional nas equipes de 

saúde da família. Há uma carência no país 

inteiro, mas experiências, como a oferta 

desses projetos, e a supervisão de trabalhos 

são passos muito importantes”. 

A formação continuada torna o 

Profissional de Educação Física cada vez 

mais protagonista da promoção da saúde 

e prevenção de doenças. “Os temas e 

conteúdos dos Cursos procuram despertar e 

aprofundar nos Profissionais a importância 

de serem pró-ativos, tanto dentro das suas 

equipes como com as pessoas às quais 

FIQUE POR DENTRO

PARCERIA ENTRE CREF MINAS E NESCON É APRESENTADA DURANTE 
25ª REUNIÃO DA UNA-SUS

exercem sua profissão, para conseguirem a 

construção de uma comunidade saudável”, 

diz a Professora Kátia Borges [CREF 005873-

G/MG], Coordenadora Técnico-Pedagógica 

e Conselheira do CREF Minas. Esta união 

entre o Conselho e o Nescon colabora para 

a inclusão da Educação Física nos Núcleos 

Ampliados de Saúde da Família e Atenção 

Básica (NASF-AB).

Além disso, as políticas públicas 

também precisam atuar de forma que 

fortaleçam o trabalho e a atualização dos 

conhecimentos dos Profissionais de Saúde. 

“É um momento de transição, há coisas 

interessantes e positivas. Por exemplo, a 

criação da Secretaria de Atenção Primária 

à Saúde no âmbito do Ministério da Saúde. 

Então, esse é um fato. Nessa Secretaria vão 

ficar ligados os projetos como o nosso, que 

atendem Minas Gerais. Aqui na UFMG temos 

a felicidade de poder incluir e ofertar esses 

cursos”, diz o Professor Edison Correia.

Na reunião da Universidade Aberta do 

SUS, os números relativos à qualificação de 

Profissionais confirmaram o êxito dos Cursos.

O Vice-Diretor do NESCON/UFMG, Professor Edison Corrêa, 
durante apresentação da parceria com o CREF Minas. 
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Com o objetivo de incentivar a 

alimentação saudável e a adoção de hábitos 

que promovem a saúde na infância, em 

virtude das comemorações pelo Dia Nacional 

da Alimentação na Escola, o Conselho 

Regional de Nutricionistas da 9ª Região Minas 

Gerais – CRN9/MG realizou, de 21 a 25 de 

Outubro, o projeto “Recreio Saudável” com a 

participação do CREF Minas.

Cerca de 1 mil crianças, de 6 a 11 

anos de idade, de instituições de ensino 

de Belo Horizonte, participaram de jogos, 

brincadeiras, oficinas de pintura e desenho, 

conduzidas por Nutricionistas, estudantes de 

Nutrição e a personagem Drª Nutri,  que saiu 

das redes sociais do Conselho e ganhou vida 

em 2018.  

A Profissional de Educação Física 

Stayce Moreira [CREF 035542-G/MG] 

representou o CREF Minas no projeto 

desenvolvendo atividades de movimento 

e ginástica para mostrar a importância 

de bons hábitos. “Movimentar-se desde 

a infância auxilia no desenvolvimento 

da coordenação motora, ampliando 

FIQUE POR DENTRO

o repertório motor das crianças, 

contribuindo para qualidade de vida, 

despertando o prazer de se exercitar, 

estimulando hábitos saudáveis e 

prevenindo o sedentarismo. Podendo ser 

desenvolvidas práticas lúdicas que estão 

ligadas às atividades físicas, cognitivas, 

afetivas e sociais”, explica a Profissional.

Quarenta e duas Instituições de 

Ensino se inscreveram no sorteio para 

receber o “Recreio Saudável”. Cinco foram 

sorteadas e participaram das atividades: 

Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares, 

Colégio Instituto Coração de Jesus, Escola 

Municipal Jardim Felicidade, a Escola 

Municipal João do Patrocínio e a Escola 

Estadual Magalhães Drumond.

De acordo com dados do Sistema 

de Vigilância Alimentar e Nutricional – 

SISVAN, aproximadamente 350 mil crianças 

brasileiras estão acima do peso. Em Minas 

Gerais, houve um aumento no número de 

casos de obesidade grave nos últimos cinco 

anos, totalizando mais de 50 mil meninos e 

meninas em 2018.

Para a presidente do CRN-9, Viviane 

Paixão, o projeto aproxima as crianças da 

informação correta. “Os hábitos alimentares 

saudáveis são adotados na infância e é 

fundamental reforçar esse conceito no 

ambiente escolar, por meio de ações 

relacionadas à educação alimentar. Criamos 

uma personagem, a Drª Nutri, que atrai o 

público infantil e possibilita trabalharmos 

informações importantes com as crianças”, 

destaca a nutricionista.

A Profissional de Educação Física, 

Stayce Moreira, destacou a importância 

da linguagem adotada durante o “Recreio 

Saudável”. “Avalio como uma ótima iniciativa 

de disseminação da informação. A intervenção 

teve uma boa linguagem, de acordo com o 

público alvo, despertando a curiosidade das 

crianças sobre uma vida saudável por meio 

de atividades lúdicas. Acredito ter contribuído 

para a iniciativa de movimentação corporal 

durante o recreio, projetos assim são de 

grande valia no combate e prevenção do 

sedentarismo infantil”.  

CREF MINAS E CRN9/MG LEVARAM INFORMAÇÃO E NOVOS HÁBITOS 
PARA AS ESCOLAS
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IF BARBACENA RECEBE CREF MINAS DURANTE SEMANA ACADÊMICA

VICE-PRESIDENTE DO CREF MINAS TOMA POSSE NO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ESPORTES DE BH

 A Semana Acadêmica do Curso de 

Licenciatura em Educação Física do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sudeste de Minas Gerais – IF Sudeste MG, 

Campus Barbacena, contou com a presença do 

CREF Minas na realização de uma palestra para 

os estudantes, no dia 10 de Outubro.

 Os temas abordados foram as diretrizes 

da Lei Federal 9696/98, os deveres dos 

Profissionais de Educação Física e as funções do 

Conselho em relação à Orientação e Fiscalização. 

Setenta universitários participaram do momento, 

uma oportunidade para se aproximar do Órgão 

regulamentador e esclarecer principais questões 

sobre a profissão.

 O Conselheiro José Augusto Rodrigues 

Pereira [CREF 001100-G/MG] representou o CREF 

Minas no evento. Ele reafirmou a importância 

da parceria entres as Instituições. “Tive a 

 No dia 12 de Dezembro, o Vice-

Presidente do CREF Minas Adailton Eustáquio 

Magalhães tomou posse como Membro do 

Conselho Municipal de Esportes de Belo 

Horizonte – CMES/BH. A cerimônia foi 

realizada no auditório da Secretaria Municipal 

de Esportes e conduzida pelo Secretário 

Adjunto da pasta, Rubens Soalheiro de 

Oliveira Matos. 

 O CMES é composto por quarenta 

membros, sendo vinte representantes do 

Poder Público e vinte representantes da 

Sociedade Civil. A escolha dos membros é 

feita por meio de indicação de cada entidade 

representada no Conselho.

 O CREF Minas possui dois 

representantes, além do Vice-Presidente 

oportunidade de conversar com os professores 

presentes, foi uma conversa muito produtiva 

e tentei mostrar a todos que o Conselho é um 

parceiro desta Instituição”, disse.

 Orientar os estudantes é um dos 

(Titular), o Assessor Técnico, Wilian Peres 

(Suplente).

 O Conselho Municipal é de caráter 

consultivo e tem a função de colaborar com 

o poder executivo de Belo Horizonte, na 

construção e aplicação de políticas públicas 

voltadas para o Esporte e Lazer. O mandato 

dos conselheiros é de dois anos.

 De acordo com o Vice-Presidente do 

CREF Minas, Adailton Eustáquio Magalhães, a 

presença no CMES/BH promove uma relação 

próxima com os agentes do esporte da cidade.  

“É importante pela possibilidade de atuação 

direta ao lado das principais entidades que 

têm relação com a prática esportiva, na 

construção e aplicação de políticas públicas 

voltadas para a população de Belo Horizonte”.

objetivos do CREF Minas. Essa iniciativa faz 

parte do Programa de Orientação do Conselho 

e contribui para a formação e valorização dos 

futuros Profissionais de Educação Física, para que 

entendam a importância de atuar legalmente.
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CREF MINAS PARTICIPA DE “CONSELHOS NA PRAÇA” CONTRA A PEC 108/2019

 Agentes de Orientação e Fiscalização 

flagraram um homem exercendo a profissão 

ilegalmente na cidade de Itabirito, por apresentar 

número de Registro de outro Profissional.

 Ao vistoriarem o estabelecimento, 

Agentes verificaram que três pessoas atuavam 

em espaço não Registrado no CREF. No entanto, 

duas eram Profissionais de Educação Física 

regulares e em dia com o Conselho, e a terceira 

apresentou Registro Profissional incompatível 

com os dados do sistema do CREF. 

FISCALIZAÇÃO

AGENTES DO DOF FLAGRAM PESSOAS ATUANDO DE FORMA IRREGULAR

 Em 2019, o Departamento de Orientação e Fiscalização foi ampliado. Foram contratados seis novos Agentes por 

meio de Concurso Público e três novos veículos foram adquiridos.

 Desta forma, quatorze fiscais e sete carros dão suporte ao cumprimento das diligências em todo o Estado.

Número de denúncias recebidas em 2019: 1.493

 O homem alegou ter sido roubado e, 

por isso, não portava a Cédula de Identidade 

Profissional. Ao consultarem o número 

de registro informado por ele, Agentes 

identificaram que se tratava de nome e número 

de outro Profissional.

 Já em Patrocínio, no mês de Dezembro, 

Agentes flagraram um homem de 24 anos 

atuando com o número de Registro de outra 

pessoa em uma Academia. Ao ser indagado 

sobre a Cédula de Identidade Profissional, 

o homem disse não portar o documento e 

informou o número de Registro de uma mulher. 

Já o proprietário do Estabelecimento relatou 

à Polícia que não observou irregularidades 

na documentação apresentada pelo suposto 

Profissional no ato de sua contratação. 

 Nos dois casos, a Polícia Militar 

foi acionada e um Boletim de Ocorrência 

foi registrado. Os dois homens foram 

conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para 

esclarecimentos. 

a transformação da natureza jurídica dos 

Conselhos de Fiscalização Profissional, 

tornando-os instituições privadas, o que 

inviabilizaria suas principais atividades, como 

a fiscalização do exercício profissional e a 

apuração de condutas antiéticas.

 O Conselheiro Regional Professor 

Ricardo Trigo esteve presente no ato de 

mobilização representando o CREF Minas 

e destacou a importância do movimento.  

“É preciso incluir a população nessa luta. 

Nossa intenção é continuar prestando um 

serviço, em todas as áreas profissionais, com 

qualidade técnica ideal para que a sociedade 

 No dia 10 de Dezembro, o Movimento 

dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas 

Gerais – COP/MG, formado por 27 Conselhos 

e a OAB-MG, promoveu a ação “Conselhos 

na Praça”, na Praça da Assembleia, em Belo 

Horizonte. O CREF Minas esteve presente no 

evento, orientando o público e defendendo os 

interesses da Profissão de Educação Física e 

da Sociedade. 

 O movimento COP foi criado com o 

objetivo de mobilizar a população contra a 

Proposta de Emenda à Constituição – PEC 

108/2019, enviada pelo Poder Executivo 

à Câmara dos Deputados.  A PEC prevê 

tenha um retorno satisfatório e que lhe traga 

benefícios”.

 Para o “Conselhos na Praça”, o COP/

MG montou estandes em que Conselhos e 

Ordens Profissionais puderam apresentar à 

população os resultados de sua atuação. De 

acordo com o Gerente Jurídico do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais 

– CAU/MG e Membro da Comissão Jurídica do 

COP/MG, Guilherme Alves Ferreira e Oliveira, 

a aprovação da PEC poderá impactar na saúde 

da população. “Entre os vários impactos, julgo 

como o mais grave a questão de transformar os 

Conselhos em entidades privadas, retirando o 

poder de polícia, logo, o de fiscalizar a atuação 

profissional. Isso impactaria diretamente na 

sociedade, que ficaria exposta à atuação de 

pessoas não habilitadas prestando serviços 

que deveriam ser técnicos”.

 O evento contou com o apoio da 

Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos 

Profissionais de Minas Gerais e, na mesma 

data, ações contra a PEC 108 foram realizadas 

em todo o Brasil.
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