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CREF6/MG PRODUZ CARTILHA SOBRE A NECESSIDADE DA PRÁTICA 
REGULAR DE ATIVIDADE FÍSICA

O CREF6/MG, em parceria com o Núcleo de Educação Física em Saúde da Família, da Universidade 
Federal de Minas Gerais – Nescon/UFMG, produziu a cartilha “Pessoas mais ativas, cidade mais saudável”, 
embasada nas diretrizes estabelecidas no Plano de Ação Global em Atividade Física 2018/2030 da 
Organização Mundial da Saúde – OMS.

O objetivo da cartilha é levar ao conhecimento da Sociedade em geral, com destaque para os Gestores 
Públicos, a importância, de se difundir e implementar as propostas contidas no Plano de Ação Global 
em Atividade Física 2018/2030 da OMS, bem como enfatizar a importância do Pro� ssional de Educação 
Física na execução dos projetos vinculados a essa inciativa, que busca incentivar e possibilitar às pessoas 
de serem mais ativas � sicamente, e, por consequência, estabelecer cidades mais saudáveis. 
O CREF6/MG está atento às demandas de necessidade da prática de atividades físicas regulares, 
principalmente, observando o cenário de sedentarismo, que durante a pandemia de COVID-19, tornou 
–se mais acentuado. Todas as Prefeituras de Minas Gerais receberam a cartilha. 

CREF6/MG PARTICIPA DE SOLENIDADE SOBRE A CONSOLIDAÇÃO DA LEI QUE 
REGULAMENTA A EDUCAÇÃO FÍSICA

O Presidente do Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região - CREF6/MG, Marco Túlio Maciel Pinheiro, participou da 
solenidade de assinatura do Projeto de Lei que solidi� ca a regulamentação da Pro� ssão de Educação Física. A cerimônia foi em Brasília, 
no último dia 6 de Julho, e também contou com a participação do Presidente do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, 
Claudio Boschi. 

Marco Túlio foi recebido pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo Ministro da Cidadania, João Roma, pelo Secretário Especial 
do Esporte, Marcelo Reis Magalhães e por outras autoridades. “É um momento histórico para a Educação Física. O Projeto de Lei 
representa uma vitória e vai nos permitir continuar o trabalho para valorizar e orientar os Pro� ssionais de Educação Física. A Sociedade 
também será bene� ciada, pois os Conselhos são necessários para � scalizar o correto exercício da Educação Física”, disse o Presidente 
do CREF6/MG.  

A mensagem contendo o Projeto de Lei foi assinada pelo Presidente Jair Bolsonaro, que posteriormente o encaminhou ao Congresso 
Nacional, tendo recebido a denominação de “PL nº 2486/2021”, onde será votado e aprovado. A expectativa para a tramitação do 
Projeto de Lei é grande. “Todos nós representantes do Sistema CONFEF/CREFs acreditamos que o cenário é favorável para a Educação 
Física. Estamos empenhados para obter mais esta conquista para a nossa pro� ssão”, disse o Presidente Marco Túlio. 

Essa data, que tem como objetivo valorizar o Pro� ssional de Educação Física, foi escolhida por 
coincidir com o dia em que entrou em vigor a Lei 9696/98, que dispõe sobre a regulamentação da 
pro� ssão e criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Educação Física.

Sendo uma Pro� ssão tão vasta e que acolhe diversas áreas de atuação, a Campanha deste ano teve 
como objetivo comemorar esse dia homenageando os Pro� ssionais e a� rmando que o valor que 
possuem para a evolução da saúde da sociedade é indispensável, através da frase tema: “Construímos 
valores na educação, para saúde somos a solução e no esporte formamos o time campeão”.

O CREF6/MG também esteve presente junto com as com as Instituições de Ensino Superior parcerias, 
através do Termo de Cooperação, proporcionando palestras orientativas e em participações de 
eventos em prol da comemoração. 

1º DE SETEMBRO - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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