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CREF6/MG PARTICIPA DE REUNIÃO COM CONSELHOS E
SINDICATOS DA ÁREA DA SAÚDE
O CREF6/MG, representado pelo 2º Vice – Presidente Ricardo Wagner de
Mendonça Trigo [CREF 001285-G/MG] participou de uma reunião com os
representantes de diversos Conselhos e Sindicatos dos Profissionais da Saúde de
Minas Gerais no dia 5 de Abril. O encontro foi convocado pelo Deputado Federal
Rogério Correia e também teve a participação das Deputadas Estaduais Ana Paula
Siqueira e Beatriz Cerqueira.
Os temas abordados na reunião foram as condutas desiguais dadas aos
trabalhadores da Saúde neste momento de combate à pandemia de COVID-19 e
as reivindicações dos direitos das categorias. Os participantes discutiram sobre a
falta de um plano de vacinação para contemplar todos os profissionais de forma
integral. Também debateram sobre a importância de cada profissão para preservar
a Saúde da sociedade e auxiliar no enfrentamento da pandemia.
O Vice – Presidente do CREF6/MG solicitou aos parlamentares presentes a necessidade de cumprimento das legislações,
pareceres e comprovações científicas sobre a essencialidade da prática de exercícios físicos, orientados por Profissionais de
Educação Física, para a promoção da Saúde e fortalecimento do sistema imunológico. “Abordei também a questão do fechamento
de academias e estabelecimentos de práticas esportivas, que tem provocado um elevado grau de desemprego ou subemprego
na área”, disse Ricardo Wagner de Mendonça Trigo.

ESTÁ NO AR O NOVO SITE DO CREF6/MG
Já está disponível o novo Portal eletrônico do CREF6/MG. Os Profissionais de Educação
Física, as Pessoas Jurídicas prestadoras de atividades físicas e o público em geral vão ter
mais acessos aos serviços de forma ágil e com praticidade. No novo site é possível:
-Alterar o endereço residencial
-Consultar a situação do registro
-Consultar protocolos
-Entre outros serviços
A atualização do site representa a modernização do atendimento e o avanço
da prestação de serviços. Acesse www.cref6.org.br

TÓQUIO 2020 NAS SUAS AULAS
O Impulsiona, programa de educação esportiva do Instituto Península, criou uma série de
atividades sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio para serem trabalhadas com os
estudantes. As atividades têm como objetivo a abordagem da história dos jogos e o ensino dos
valores e das modalidades esportivas.
O programa Impulsiona estimula o uso do esporte como ferramenta educacional no
desenvolvimento integral dos estudantes nas escolas do Brasil. Incentiva a prática de novas
modalidades, trabalha as competências socioemocionais, estimula a inclusão e fortalece a cultura
esportiva na comunidade escolar por meio de cursos e conteúdos gratuitos.
Acesse o planejamento das atividades no site www.impulsiona.org.br.
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