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Com o tema “Preguiça, só se for de ficar parado”, a campanha 
do CREF6/MG em comemoração ao Dia Mundial da Atividade 
Física (6 de Abril) objetivou incentivar a população a praticar 
atividades físicas com orientação de Profissional de Educação 
Física. A programação da campanha - realizada em Belo 
Horizonte e em outros dez municípios no interior do Estado 
- durou cinco dias e teve diversas ações, com distribuição de 
copos de água mineral e folhetos informativos. Também foram 
enviados folhetos e cartazes para as academias de todo o Estado 
e para as Instituições de Ensino Superior.

IV Simpósio de Esporte na Escola
No segundo semestre deste ano, acontece o IV Simpósio de Esporte na Escola, que traz, nesta edição, 
o tema “O ensino do futebol na escola”. A divulgação do evento está a todo vapor: o CREF6/MG enviou 
cartazes e folhetos para as Superintendências e Escolas Estaduais e Municipais de Minas Gerais, além de 
postar banner em seu site e disparar CREF News aos Profissionais. Para participar, procure informações em 
sua Superintendência Regional de Ensino.

Fiscalização atuante em 2013
As operações de fiscalização dos estabelecimentos prestadores de serviços nas áreas das atividades físicas, 
desportivas e similares continuam sendo uma das prioridades do trabalho do Conselho. No ano passado, 
foram realizadas quase 1.800 visitas pelas equipes do CREF6/MG, em mais de 130 cidades do Estado. 
Foram autuadas 447 Pessoas Jurídicas sem registro, 248 Profissionais sem registro, 101 estágios irregulares 
e encontradas 85 infrações ao Código de Ética Profissional. Estamos de olho!

Anabolizantes em pauta

No dia 11 de Abril, o Profissional de Educação Física Fernando Vitor Lima, 
da UFMG, ministrou a palestra sobre “O uso de esteroides anabolizantes 
na prática de atividades físicas” no I Fórum de Bioética dos Conselhos 
Profissionais de Saúde de Minas Gerais. Foram abordados os tipos de 
drogas mais utilizados e seus efeitos nocivos. O Fórum tinha como objetivo 
demonstrar outros temas desafiadores com os quais os Conselhos 
Profissionais lidam, além da orientação e fiscalização. 

Participaram do evento, juntamente com o Conselho Regional de Educação Física – CREF6/MG, os Conselhos 
de Biologia, Enfermagem, Veterinária, Farmácia, Odontologia, Química e Nutrição. 
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