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Vem com a gente fazer o 
CREF para todos nós!
Contamos
com seu apoio!
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Prezado(a) Registrado(a)
É com muita alegria e responsabilidade que nos utilizamos do presente expediente para 
apresentar-lhes nossa chapa e nossa proposta de trabalho enquanto conselheiros do CREF14 no 
pleito eleitoral do próximo dia 1º/10/2021.

Numa época em que todos os segmentos da sociedade brasileira (e mundial!) enfrentam as 
consequências nefastas da pandemia do Covid19, já por mais de um ano e meio, no que se 
refere à perda da vida de mais de meio milhão de pessoas em nosso país (até o presente 
momento!) é de vital importância que  os organismos representativos das várias categorias 
profissionais se empenhem na defesa dos direitos das várias categorias produtivas em nosso 
país; sob pena de vermos o agravamento da situação de graves dificuldades já vivenciadas por 
inúmeras categorias profissionais.

Na esteira deste contexto e conscientes de nossa responsabilidade enquanto profissionais de 
educação física com experiência nas mais variadas áreas de atuação entendemos que não 
podemos fugir da responsabilidade de nos apresentar para disputa para os cargos de 
conselheiros para o próximo mandato de nosso Conselho Profissional.

Como eixo de aglutinação dos integrantes de nossa chapa temos em comum o alto grau de 
engajamento em nossas respectivas áreas de atuação e pretendemos transportar esse mesmo 
comprometimento para nossas ações enquanto conselheiros no próximo mandato.

Sem nos valer de quaisquer acusações contra quaisquer chapas ou candidatos 
oponentes, apresentamos nossas propostas de trabalho:
• Estabelecer parcerias com órgãos públicos e iniciativa privada para a realização de cursos de 
capacitação profissional.

• Buscar aproximação institucional com Instituições de Ensino Superior que realizam formação 
inicial na área da educação física e esportes nos estados de Goiás e Tocantins

• Diálogo permanente com entidades de administração do esporte (federações esportivas 
específicas de modalidades esportivas, do desporto escolar e universitário) goianas e 
tocantinenses para a qualificação de treinadores e dirigentes esportivos.

• Realização de Concurso Público para servidores administrativos e fiscais do CREF14.

• Aproximação dos meios de comunicação em massa públicos e privados para aumentar a 
visibilidade e adesão das ações e iniciativas do CREF14.

• Ampliar o trabalho de aproximação e conscientização dos profissionais de educação física 
inseridos no contexto escolar para a importância de sua filiação ao CREF14.

• Realizar o I Jogos esportivos entre os profissionais filiados ao CREF14.

• Iniciar processo de descentralização do CREF14 com postos de atendimento no interior do 
estado de Goiás e no estado de Tocantins

• Implementação/revitalização do CREF itinerante para campanhas específicas.

• Buscar meios para aquisição de imóvel para sede própria.

Participem do
processo eleitoral!
Contamos com seu apoio!
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