Amigos(as) Profissionais de Educação Física, apresentamos nossa Carta Proposta para o mandato
dos membros da Chapa 4 – CREF14 PARA TODOS, cujas principais ações se darão a partir de 4
eixos temáticos, a saber:
1) EXCELÊNCIA DE ATENDIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL;
2) CONVÊNIOS,

PARCERIAS

E

BUSCA

DE

BENEFÍCIOS

AOS

PROFISSIONAIS REGISTRADOS;
3) TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO;
4) CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA.
1. EXCELÊNCIA DE ATENDIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
1.1. VISITAÇÃO E ORIENTAÇÃO
✓ Melhorar os investimentos nas ações de Orientação e Fiscalização, com ações pedagógicas,
pois a boa informação promove a harmonia e possibilita uma relação mais próxima entre o
conselho e seus registrados.
✓ Fortalecimento dos diversos seguimentos da Educação Física: fitness, esportes, arenas,
escolas, dentre outros, com palestras e encontros para discutir melhorias, esclarecer
dúvidas, receber críticas e sugestões, atualizar informações e orientações sobre
responsabilidades técnicas, campos de atuação da licenciatura e do bacharelado, dentre
outras ações pertinentes ao Conselho.
✓ Aumentar a articulação com os cursos de Educação Física para aumentar o número de
palestras para calouros e formandos, sobre o papel do Conselho, direitos e deveres de
estagiários e profissionais de Educação Física, dentre outros temas abrangidos pela
profissão.
✓ Reativar o CREF Acadêmico, no sentido de apoiar os estudantes de Educação Física nas
atividades relacionadas com o CREF14/GO-TO.
✓ Emissão de boletins técnicos e ampla divulgação, dinamizando o processo de informações
acerca de publicações de resoluções ou alguma ação de deliberação da Plenária.
1.2. QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO
✓ Elevar, potencializar e modernizar a qualidade do atendimento às pessoas físicas e jurídicas
registradas, mediante a valorização dos funcionários e colaboradores de todos os
departamentos do Conselho, estruturando um plano de cargos e salários e uma política de
formação continuada.
✓ Desenvolver estratégias que melhorem o relacionamento e que garanta agilidade de
atendimento e processos.
✓ Otimizar o processo de consultas on-line sobre pessoas físicas e jurídicas, certidões, débitos
e outros serviços.
✓ Apoiar o projeto de construção da sede própria.
2. CONVÊNIOS, PARCERIAS E BUSCA DE BENEFÍCIOS
✓ Aumentar a parceria com as instituições de ensino superior para elevar o número de entrega
de Cédulas de Identidade Profissional no ato da colação.
✓ Buscar parcerias para benefícios às pessoas físicas e jurídicas registradas (descontos no
comércio, serviços, cursos, eventos por meio de Clube de Serviços).
✓ Aproximar dos Sindicatos e Associações, estimulando as mesmas no uso de suas
atribuições em lutar e defender os direitos dos Profissionais de Educação Física.

✓ Em parceria com o CONFEF e outras instituições, estimular, apoiar e promover o
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de Profissionais de Educação Física
registrados em sua área de abrangência, com calendários anuais.
✓ Estimular a organização de espaços de lazer para os profissionais de Educação Física,
mediante parcerias com clubes e associações de recreação, esportes e lazer.
✓ Propor junto ao Conselho Federal que as anuidades de pessoas físicas sejam diferenciadas
em faixas de valores, com base em informações do imposto de renda.
3. TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO
✓ Aumentar o nível de transparência e comunicação do CREF14-GO-TO (melhorias no Portal
da Transparência para que todos tenham amplo acesso às atas de plenária, receitas e
despesas e outros atos do Conselho; implementação de uma Ouvidoria mais efetiva;
melhoria das mídias sociais com uso de aplicativo, enquanto mais um canal de comunicação
com os profissionais registrados).
✓ Divulgação das datas de Plenárias.
✓ Desenvolver estratégias para informar e sensibilizar a sociedade sobre o papel do Conselho
e a importância da prestação de serviços dos profissionais de Educação Física.
4. (CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA)
4.1 NOMEAÇÃO DE DELEGADOS
✓ Nomear profissionais de Educação Física como delegados, com representação para em
todas as cidades, para atuar na aproximação dos profissionais ao seu Conselho,
promovendo assim melhor oferta de serviços de atendimentos.
✓ Impulsionar o projeto “CREF14 Vai até Você”, para em conjunto com os delegados, atender
as demandas específicas de cidades e regiões.
4.2 CRIAÇÃO DO CREF TOCANTINS
✓ Lutar, juntamente com os profissionais de Educação Física do Tocantins, para que a
seccional de Tocantins seja transformada em Conselho.
✓ Promover uma campanha de adesão ao Conselho, junto aos profissionais de Educação
Física do Tocantins, com vistas a alcançar a auto sustentabilidade da Seccional de
Tocantins.
Pedimos o seu voto, em prol
de um CREF14 PARA TODOS!

Quem compara, vota
Chapa 4 – CREF PARA TODOS
Participe de nossas mídias,
queremos ouvir você!

Instagram @crefparatodos
https://www.facebook.com/CrefPara-Todos-1726452354134449/

