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CREF6/MG ORIENTA PARTICIPANTES DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA EM CENTRALINA

 A Coordenadoria da Vigilância Sanitária de Centralina, município do Triângulo 
Mineiro, em parceria com o CREF6/MG, realizou um Treinamento sobre os procedimentos 
de Fiscalização Sanitária em Estabelecimentos prestadores de Atividades Físicas e 
Esportivas, no dia 13 de Junho.  Foram convidados para o encontro Professores da rede 
estadual e municipal, Profissionais atuantes nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - 
NASF, autoridades do município, proprietários, responsáveis técnicos e estagiários de 
Academias. O CREF6/MG foi representado pelos Conselheiros José Humberto Ferreira 
[CREF 000012-G/MG] e Edson Eduardo Rodrigues de Oliveira [CREF 000025-G/MG], que 
explanaram sobre temas relativos às Leis e Regulamentação da atuação do Profissional de 
Educação Física. Foram entregues Kits com materiais informativos e institucionais e uma 
coletânea de livros sobre Educação Física para a representante da Secretaria de Educação de 
Centralina, com o objetivo de auxiliar as pesquisas e atividades dos estudantes do município.

  Os Correios vêm implementando alterações no CEP – 
Código de Endereçamento Postal de diversas cidades mineiras. 
Essas alterações podem comprometer o recebimento de 
correspondências. A atualização do CEP não é automática e depende 
do cidadão informar os dados cadastrais às diversas empresas que 
mantém relacionamento. O envio de correspondências é um dos 
principais canais de comunicação do CREF6/MG com os Profissionais 
de Educação Física e Pessoas Jurídicas registradas. É por meio dos 
Correios que são enviados os comunicados, periódicos, ofícios 
e documentos.  Caso seu CEP tenha sido alterado, informe ao 

CREF6/MG. Dados desatualizados comprometem a comunicação com o Conselho e o recebimento de documentos importantes. No 
Site dos Correios é possível verificar se seu CEP foi alterado: http://www.correios.com.br/ ou nas Agências locais.

EVENTO PELO DIA MUNDIAL DA SAÚDE REÚNE CONSELHOS 
PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

 Conselhos Profissionais da área de Saúde 
reuniram-se no dia 6 de Abril, na Barragem Santa 
Lúcia, em Belo Horizonte, para prestar gratuitamente 
serviços à comunidade e realizar atrações culturais. 
O evento Saúde Integral aconteceu em virtude 
das comemorações pelo Dia Mundial da Saúde, 
celebrado no dia 7 de Abril. Por iniciativa do 
Conselho de Nutricionistas, prestaram serviços 
o CREF6/MG e os Conselhos de Fonoaudiologia, 
Psicologia, Biologia, Biomedicina, Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional, Serviço Social e Enfermagem. 
O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor 
- Procon Unidade BH, a Casa do Beco, o Centro de 
Defesa Coletiva (Associação do Morro do Papagaio) e a Associação de Moradores da Barragem Santa Lúcia também estiveram presentes. O CREF6/MG 
realizou avaliações físicas fornecendo cartão personalizado com dados sobre peso e gordura corporal, além de aula coletiva de ritmos.


