
ELEIÇÕES 2018 - CREF10/PB  
  

Aos Profissionais de Educação Física da Paraíba   
  
  
     Dirigimo-nos aos Profissionais de Educação Física do Estado da Paraíba para levar a 

mensagem da chapa INOVAÇÃO E PROGRESSO,  candidata à eleição do 
CREF10/PB que será realizada no dia  14 de setembro de 2018.  

     O que lhes oferecemos é o compromisso deste grupo de profissionais em reunir as 
suas experiências, competências profissionais e responsabilidade ética, para 
fortalecer a  Educação Física e o Sistema CONFEF/CREF`s. O que guiará o trabalho 
dos integrantes desta chapa será o empenho em servir à sociedade e defender a 
nossa profissão. Para este grupo, os problemas que surgem no trabalho 
cotidiano não podem abalar a crença na profissão que abraçamos e que devemos 
dignificar.    

      Sendo assim, pedimos o seu apoio às nossas idéias e o seu  voto no dia  14 de 
setembro de 2018. As diretrizes que orientarão a Chapa Inovação e 
Progresso são as seguintes:  

  
       1. Reestruturação do CREF 10/PB  

 Organizar a gestão interna com pessoas e processos;  
 Criar Aplicativo CREF 10 Mobile  

  
       2. Dinamização dos serviços de orientação e fiscalização  

 Informatizar e intesificar o processo de fiscalização;  
 Acelerar os processos de resposta de notificações e seguintes;  
 Fortalecer e aprimorar parcerias (Associações, Policia Civil, etc) para 
dinamizar e ampliar a fiscalização (Clubes, Condominios, etc);  
 Fortalecer o CREF 10 perante a Sociedade;  
 Fazer um levantamento das escolas municipais e estaduais que 
necessitem melhorias e repassar a secretaria responsável;  
 Criar Selo de Qualidade CREF 10 para as academias legalizadas;  

      
  
3. Fortalecimento da Profissão e do Profissional  
 Intensificar o combate do exercicio ilegal da profissão;  
 Realizar reuniões de entendimento com outros Conselhos;  
 Firmar convênios em vários segmentos que beneficiem os profissionais de 
educação fisica;  
 Criar um banco de dados com vagas de empregos em 
academias, escolas, clubes, etc;  
 Divulgar a produção tecnico-cientifica dos profissionais de educação física;  
 Criar o prêmio “Profissional do Ano”;  
 Criar uma Biblioteca para consultas “in loco”;  
 Criar um Núcleo de Empreendedores em Educação Física;   
 Oferecer cursos e certificações aos profissionais de educação física e gestores 
de academias;  



 Realização de Eventos Esportivos, Ações Sociais e Beneficentes;  
 Incentivar e intensificar a importância do CREF10 nos cursos de educação 
física.  

  
         

       4. Interiorização do CREF10/PB  
 Dar continuidade ao CREF Itinerante;  
 Realizar um Mapeamento do Mercado Fitness na Paraíba.  

 


