ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA TRAUMATOORTOPÉDICA (ABRAFITO)

ASSEMBLÉIA GERAL DA ABRAFITO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE
2018

Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no
Hotel Wish Serrano Resort & Convention Gramado, situado na Av. das Hortênsias, 1480,
Centro, Gramado, Rio Grande do Sul, durante o XI Congresso Gaúcho de Ortopedia e
Traumatologia e III Jornada Gaúcha da ABRAFITO, reuniram-se em Assembleia Geral
referente ao primeiro semestre de 2018, os signatários da Associação Brasileira de
Fisioterapia Traumato-Ortopédica (ABRAFITO). A Assembleia Geral teve como pauta
os seguintes itens: a) Aprovação do Balancete Fiscal referente a 2017 e recomposição do
Conselho Fiscal; b) Recomposição do comitê de ética profissional; c) Aprovação ad
referendum - Coordenador técnico-científico e Coordenador de Ensino; d) Indicadores do
quadro de associados; e) Grupos Especiais: atividades, mudança nas coordenações, ordem
de fluxo e Criação dos Grupos de Prótese e Órtese, Reumatologia e Cabeça e Pescoço; f)
Outros que surgirem. Dessa forma os itens são abordados na seguinte forma e sequência:
a) Aprovação do Balancete Fiscal referente a 2017 e recomposição do Conselho Fiscal: o

presidente Rafael Inácio Barbosa chama Rubia Marcia Benatti para apresentar o balancete
fiscal referente a 2017. A mesma declara aprovado o balancete fiscal de 2017 pelo
referido conselho. Rafael retoma a palavra para propor a recomposição do conselho fiscal
para o biênio. Rubia Benatti e Jacqueline Castro se prontificam a permanecer no conselho.
Gerson Birk, Marcelo Dohnert, Samantha Almeida e Milton Fernandes também se
oferecem para a composição. Marcelo Faria indaga sobre a indicação de suplentes aos
postos. Ele sugere que o membro seja eleito de acordo com o tempo de filiação a
associação, assim ficou decidido os nomes dos titulares em: Rubia Benatti, Jacqueline
Castro e Marcelo Dohnert, com os demais como suplentes; aprovado por unanimidade.
b) Recomposição do comitê de ética profissional: o presidente Rafael Barbosa sugere a
recomposição de comitê de ética profissional. Os membros titulares Ricardo Guerra, João
Durigan e Marcelo Faria se prontificam a atuar como suplentes no comitê, juntamente
com os titulares Sandro Ressler, Maria Stela Peccin e Ricardo Germano Efting; aprovado
por unanimidade. c) Aprovação ad referendum - Coordenador técnico-científico e
Coordenador de Ensino: foi informada a aprovação dos nomes do Fernando Zikan e
Marcelo Faria Silva para os cargos de coordenação junto a diretoria nacional; aprovado
por unanimidade. d) Indicadores do quadro de associados: Rafael dirige a palavra para o
Secretário Geral Vitor Kinoshita Souza. Vitor apresenta o quadro de associados
comparando o número de membros ativos de 2017 e 2018. Rafael retoma a palavra
relatando os custos da anuidade e da entidade. João Durigan pede a palavra e fala sobre
estratégias de captação de novos sócios exemplificando com o uso de mídias sociais,
objetivando profissionais recém-formados e estudantes de graduação. O mesmo indaga
sobre a possibilidade de contratação externa para gerenciamento de mídias sociais. Rafael
relata a possibilidade de parceria com o curso de Tecnologia da Informação e
Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina e com o CREFITO-4. Diogo
Scalon pede a palavra e relata que as associações de odontologia permitem que o aluno
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de graduação em seu último ano pode se filiar sem custos a associação. Neste intuito,
Luiz Henrique Rosa sugere a parceria com ligas acadêmicas universitárias. Marcelo
Dohnert pede a palavra e diz que a maioria dos alunos recém-formados não realizam a
filiação, sugerindo uma busca por solução. O mesmo também sugere uma divulgação
maior em cidades interioranas para busca de novos sócios. Ricardo Guerra pede a palavra
e relata a dificuldade do profissional em diferenciar a associação dos conselhos. Ele
sugere a criação de um material, em vídeo ou texto, para alunos e profissionais afim de
demonstrar as diferenças e expor as vantagens de se associar. Alexandre Marcolino pede
a palavra e relata que no fórum das associações ocorrido no último Congresso Brasileiro
de Fisioterapia, todas as associações demonstraram dificuldade em expor a diferença
entre associação e conselho. O mesmo sugere que esta diferença deva ser ensinada
durante a graduação. Jader Neto pede a palavra e sugere uma revisão do estatuto devido
a possibilidade de alunos de graduação se filiarem a associação. Também sugere que
associação busque atrativos para os mesmos e propõe o uso da formação continuada
através de cursos de formação, como um atrativo para associação. Jader também relata a
deficiência de concursos públicos que não exigem a especialização em seus editais. Levy
Santana pede a palavra e questiona se a associação não poderia ser obrigatória para a
realização da prova de especialidade. Rubia Benatti pede a palavra e sugere a realização
de um material de divulgação para apresentar a não membros pelos representantes das
estaduais. Ficou decidido que a comissão de alteração do estatuto irá reunir-se para
discutir a inclusão dos alunos de graduação na associação e apresentar uma proposta para
aprovação em 2018.2. Rafael Barbosa sugere a criação de um grupo para criar estratégias
de marketing e captação de sócios e recursos para a associação. Milton Fernandes e Allan
Raimundo se prontificam a participar do grupo, juntamente com o presidente; e) Grupos
Especiais: atividades, mudança nas coordenações, ordem de fluxo e Criação dos Grupos de
Prótese e Órtese, Reumatologia e Cabeça e Pescoço: Rafael sugere a indicação, pelos

coordenadores, de nomes para auxiliar os grupos especiais e indica a demanda de novos
grupos. O Grupo de Prótese e Órtese é aprovado por unanimidade e Alexandre Marcolino
de prontifica a ser o coordenador. O Grupo de Reumatologia é aprovado por unanimidade,
mas sem membros definidos, no momento. O Grupo de Cabeça e Pescoço, teve o nome
“Dores Orofaciais e Distúrbios Craniocervicais”, aprovado por unanimidade e Luiz
Santos havia se prontificado ser o coordenador; f) Outros que surgirem: Luciane
Fernandes é chamada pelo presidente Rafael Barbosa para falar sobre o COBRAFITO
que ocorrerá em Minas Gerais em maio de 2019. Luciane expõe que o local ainda está
em fase de definição e assinatura do contrato. Por último, está sendo realizado um contato
com a revista Brasileira de Fisioterapia para que os anais sejam publicados. Ao final,
Luciane termina sua fala e Marcelo Faria propõe ser realizado um evento sul-brasileiro
em 2019, após o evento nacional. Vai a presente Ata da Assembleia Geral assinada pelo
Presidente Dr. Rafael Inácio Barbosa e Secretário da presente Assembleia Vitor Kinoshita
Souza. Dando por encerrada a Assembleia Geral Ordinária às vinte horas.
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