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CREF MINAS PARTICIPA DE “CONSELHOS NA PRAÇA”
CONTRA A PEC 108/2019
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, no dia 10 de Dezembro. O CREF Minas esteve
presente no evento, orientando o público e defendendo os
interesses da Profissão de Educação Física e da Sociedade.
O 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, que
prevê a transformação da natureza jurídica dos Conselhos
Profissionais, tornando-os instituições privadas, o que
inviabilizaria suas principais atividades, como a fiscalização.
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.

PROJETO “RECREIO SAUDÁVEL” É REALIZADO NO COMBATE
À OBESIDADE INFANTIL
Com o objetivo de incentivar a alimentação saudável
e a adoção de hábitos que promovem a saúde na infância, 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. Quarenta e duas
instituições de ensino de Belo Horizonte se inscreveram para
receber o “Recreio Saudável” e cinco foram sorteadas para as
atividades. 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. A Profissional Stayce
Moreira [CREF 035542-G/MG] representou o CREF Minas no projeto
desenvolvendo atividades próprias da Educação Física para
mostrar a importância de bons hábitos. “Movimentar-se desde
a infância auxilia no desenvolvimento da coordenação motora,
ampliando o repertório motor das crianças, contribuindo para
qualidade de vida, despertando o prazer de se exercitar”, explica
a Profissional.

AGENTES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FLAGRAM HOMEM
ATUANDO SEM REGISTRO
Durante diligências na cidade de Patrocínio, em Dezembro, Agentes
de Orientação e Fiscalização do CREF Minas 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. O homem foi conduzido à
delegacia para prestar esclarecimentos.
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