
PROPOSTAS

 O CREF9 é nosso principal órgão de representação profissional entretanto, como grande
parte da categoria, estamos insatisfeitos com a atual gestão. Desta maneira reunimos um
grupo de profissionais disposto a mudar esse quadro. Cansamos... queremos dar um basta
no “mais do mesmo”! As dificuldades pelas quais passamos nos últimos meses, motivou-nos a
acabar com o continuísmo e o descaso, por isso exigimos RESPEITO, MORALIDADE e
MUDANÇA aplicados aos profissionais pessoa física, pessoa jurídica, corpo técnico-
administrativo do CREF9 e a sociedade em geral! Impulsionados pela esperança de dias
melhores, representaremos nossos colegas de maneira democrática, participativa e
transparente! Convidamos você a participar de maneira ativa desse momento: MUDA
AGORA CREF Paraná! Vote Chapa 2!

1.Valorização do profissional de Educação Física. Defesa incondicional dos profissionais de Educação Física e da

sociedade, acima de qualquer interesse político partidário. Exigimos RESPEITO!!

2.Dizer NÃO ao continuísmo no CREF9/PR!! Conselheiro não é profissão!! Nenhum dos nossos conselheiros ficará mais

do que uma reeleição, inclusive com diminuição do mandato para 4 anos. Queremos MORALIDADE!!

3.Trabalhar para diminuir os valores da anuidade pessoa física e jurídica, buscando patamares inferiores do que é

atualmente praticado. O quanto se cobra do profissional é muito superior ao necessário para termos um CREF ativo e

eficiente. Queremos RESPEITO E BOM USO com nosso dinheiro!

4.Transparência na utilização dos recursos oriundos dos Profissionais com relatórios de Prestação de Contas trimestral.

Queremos TRANSPARÊNCIA!

5.Fiscalização efetiva do infrator. É muito revoltante ser fiscalizado enquanto inúmeras pessoas estão atuando de

forma irregular na dimensão física e virtual (on-line) e aparentemente não são fiscalizadas pelo CREF9/PR.

6.Criação de uma “Caixa de Assistência e Apoio” ao profissional do nosso Estado, com clubes de desconto e benefícios

reais, como Plano de Saúde e assessorias multiprofissionais. Queremos ATENÇÃO e RETORNO de nossa anuidade!

7.Criação de conteúdos virtuais, acessados através do App exclusivo para o registrado, inclusive com possibilidade de

uma Carteira de Identidade Profissional (CIP) digital. Queremos CONTEÚDO!

8.Oferta de cursos e eventos presenciais e virtuais de forma igualitária, em todas as áreas de atuação do profissional

de Educação Física. Queremos QUALIFICAÇÃO!

9.Representatividade do nosso Conselho! Durante a Pandemia do COVID-19 nos sentimos totalmente abandonados. É

inaceitável a perda de espaço para outras áreas que não possuem a qualificação e competência para prescrever a

atividade física. Queremos a DEFESA dos nossos DIREITOS!

10.Garantir votação híbrida para as próximas eleições do CREF9/PR, minimizando custos e garantindo a participação

de todos (as). Queremos DEMOCRACIA!

11.Criação de delegacias regionais em cidades polos que realmente ofereçam aos Profissionais de Educação Física, nas

Macro e Micro Regiões, o respaldo administrativo institucional como contrapartida de serviços relevantes e promover a

VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL nas interfaces Saúde e Educação e nas políticas públicas que promovam a

qualidade de vida e saúde da população.

12.Atenção e valorização da Educação Física Adaptada e do Paradesporto.

13.Articulação com os gestores municipais da saúde e conselhos da saúde, pela inclusão do profissional de Educação

Física nos seus quadros e nas equipes multiprofissionais.

14.Defesa incondicional, promoção e valorização da Educação Física Escolar. A promoção da nossa atuação na Escola

garantirá nosso aluno/cliente para o resto da vida!

15.Garantir nossa Legitimidade como Profissionais da Saúde. Devemos mostrar a população e, principalmente, para

alguns de nossos representantes com visão distorcida da realidade que entre a categoria não prevalece “os

marombas”.

16.Articulação e aproximação com todas as Instituições de Ensino Superior públicas ou privadas sem objetivo eleitoreiro.

17.Garantia de Comissões abertas aos profissionais e realmente atuantes com retorno para a categoria. Academias,

Atividade Física e Saúde, Educação Física Escolar, Esportes, Lazer e Recreação são comissões inexistentes ou

inoperantes no CREF9/PR.
18.Aproximação e valorização das Pessoas Jurídicas. O estrago da Pandemia do COVID-19 em nosso Estado foi o maior do Brasil,
foram quase 700 baixas de PJ.
19.Lobby político para o resgate do MEI para o profissional de Educação Física



CHAPA 2
MUDA AGORA OU FICA COMO ESTÁ!
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20.Eficiência no atendimento administrativo do CREF9/PR, quanto aos recursos humanos, administrativos,

físicos e de logística para sanar os anseios profissionais. 

21.Aproximação dos Sindicatos, Associações e Federações que congregam o Profissional de Educação

Física. Temos que nos unir por melhores salários, condições de trabalho e qualidade de informação.
22.Fiscalização rápida de conteúdos digitais. Precisamos combater os blogueiros e influenciadores digitais que não

possuem qualificação acadêmica e profissional que enganam e confundem a população.

23.Desenvolver parcerias com Instituições Públicas, Privadas e do Terceiro Setor com projetos

interinstitucionais de promoção da Atividade Física orientada por Profissionais de Educação Física, bem

como outras ações que possam promover o Profissional de Educação Física.

24.Valorizar e apoiar ações desenvolvidas pelas Federações, Associações e Ligas Esportivas tanto no

desporto regular como no paradesporto de maneira permanente e não apenas em momentos específicos e

convenientes.

25.Apoiar as Prefeituras Municipais e seus profissionais de Educação Física com a oferta de cursos que

subsidiem a organização de projetos para captação de recursos de órgãos públicos e/ou privados.

26.Estimular a produção e divulgação de trabalhos técnico/científicos dos profissionais de Educação Física

do Paraná com a criação de uma bolsa de suporte a publicação em periódicos nacionais e internacionais.

27.Criar o Prêmio Melhores do Ano nas mais diferentes áreas de atuação dentro do Estado do Paraná.

Temos que valorizar nossos cases de sucesso e multiplicá-los.

28.Criar o Programa PEFEI (Profissional de Educação Física Empreendedor e Inovador) onde técnicos darão

suporte técnico, teórico e legal ao desenvolvimento de ações de empreendedorismo e inovação

profissionais.

29.Valorização do corpo técnico, administrativo e funcional do CREF9. Nossos funcionários devem ser

respeitados e valorizados, começando por condições adequadas de trabalho e incentivo a todos.

30.Mudança geral! Não estamos satisfeitos... Ou muda agora, ou fica como está! Queremos MUDANÇA JÁ!!

 

Inserir um pouquinho de texto

Vote Chapa 2
Muda Agora ou Fica Como Está!


