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PROPOSTAS, DESAFIOS E METAS DA NOVA DIRETORIA ABOTEC PARA 
2016/2017  
  
-  Regulamentação da Profissão –> Principal desafio, pois todos sabem que se encontra 
no Senado Federal, e já estamos preparando tudo que for necessário para começarmos a 
contatar do Senador que foi escolhido por sorteio para poder dar andamento, difícil, 
demorado, mas não desistiremos, e se algum amigo (a) conhecer algum político que 
talvez possa nos ajudar, não deixe de nos contatar, pois juntos, seremos mais fortes do 
que imaginam; 
  
  
- Criação de Gerentes Regionais diplomados e identificados para atuarmos em rede 
Nacional –> Raciocinem, nosso território Nacional é bastante extenso, se colocarmos 
regionalmente Gerentes, poderemos ter pontos de referência, em que teremos ciência do 
que está acontecendo, poderemos atuar com mais afinco, com a contribuição, é claro, 
dos Gerentes que temos certeza que estão por ai, e que não tem do conhecimento que 
podem e devem contribuir e muito para com a nossa Abotec, pois amigos (as) a Abotec 
é nossa representatividade e novamente colocamos, juntos seremos fortes, então, deixo 
aqui a interrogação, pensem, analisem, dêem um pouco de seu precioso tempo, e nos 
informe, quem tem esta disposição para ser um Gerente Regional; 
  
- Tentativa de executar uma reunião da Diretoria trimestralmente, em uma região do 
Brasil que tiver quantitativo de presença mostrando interesse –> Nem precisamos nos 
estender, seria mais uma forma de a Abotec estar mais próxima de seus Associados, 
conversando, trocando idéias, e todos ajudando pela causa, pela nossa Abotec, nossa 
ainda Associação para nos representar, mas não apenas com quem esteja na Diretoria, 
mas com todos os seus Associados; 
  
  
- Atualização do Site para melhorar tbm nosso canal de informação –> Com certeza, 
temos que nos profissionalizar cada vez mais, até porque, tem uma extensão universal, e 
nossa Abotec, merece de um site bem apresentado; 
  
  
- Aproximação com Órgãos Públicos – INSS, Prefeituras Municipais, 
Faculdades/Universidades – Fisioterapia/Terapia Ocupacional, Centros de Reabilitação, 
Hospitais, por intermédio de colaboradores e Gerentes Regionais, para divulgarmos e 
fazerem do conhecimento geral da importância da Abotec e seus Ortesistas/Protesistas 
para a Reabilitação –> Essencial, não vamos nos estender muito tbm, apenas que além 
dos Gerentes Regionais, que vejam, podemos ter mais de um dependendo da extensão 
territorial da área, e junto com outros Associados, fazermos um trabalho de 
reconhecimento de nossa Profissão, conversaremos muito sobre, em nossas reuniões, 
amigos e amigas, não se esqueçam, juntos somos fortes, individualizados não temos esta 
força. 
  
  
- Parceria com a ISPO Brasil –> Acredito que quem não conhece a ISPO, deveria iniciar 
uma pesquisa, pois será uma ferramente excepcional para o complemento de nossa 
Associação, ISPO amigos e amigas, trabalhará muito a parte científica da reabilitação. 
  
  
- Retornar com a Revista da ABOTEC, onde pode ser um canal de informação, 
divulgação, para todos do meio da Reabilitação, inclusive dos Órgãos Públicos, com a 



participação da ISPO Brasil –> Sim, vejam, até porque, será uma ferramenta para que 
sirva de passaporte para visitas nestes meios, inclusive, para quem não faz de visitas 
médicas, iniciar levando das mesmas para presentear aos médicos, e dentro, 
reportagens, entrevistas, anúncios, etc, etc. 
  
Qualquer um companheiro e/ou companheira que queira conversar conosco, sinta-se a 
vontade, pois precisamos uns dos outros, não esqueçam a Abotec é de todos, e juntos 
seremos fortes. 
  
Diretoria ABOTEC 
  
 


