
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAT DA 14i REGIÅO

PORTARIA N" 60/2021, de 17 de agosto de 2021.

Convoca llsioterapeutas para realizagåo de ag6es de

capacitaqåo e treinamento voltada a profissionais de

fisioterapia com atuagåo em UTI's, nas cidades de

Teresina, Piripiri e Parnaiba, nos dias 16 a l8 de

setembro de 2021.

O Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da

14' Regiåo - CREFITO-14, no uso das atribuigdes conferidas pela Lei n" 6.316175 e tendo em

visla o preconizado pelo Regimento Interno do referido Conselho, inclusive em seu art.23.
inciso XXIV:

CONSIDERANDO o dever deste Conselho Regional em zelar pelo bom e

correto exercicio profissional, bem como a relevåncia de oferecer condigdes aos profissionais

para a melhoria da assiståncia fisioterapdutica å populagåo;

CONSIDERANDO a enorme experiencia da Associagåo Brasileira de

fisioterapia cardionespirat6ria e fisioterapia em terapia intensiva - ASSOBRAFIR e de seus

integrantes na årea da fisioterapia em terapia intensiva, sendo, inclusive, associagåo parceira do

COFF|IO no processo de concessåo de titulos de especialistas profissionais nessa årea pelo

Conselho Federal;

RESOLVE:

Art. 1" - Convocar fisioterapeutas integrantes da ASSOBRAFIR para para

realizagåo de agdes de capacitaqåo e treinamento nas cidades de Teresina, Piripiri e Pamaiba,

de 16 a l8 de setembro de 2021, voltada a profissionais de fisioterapia das releridas cidades

com atuagåo em unidades de terapia intensiva - UTI's, a saber, os fisioterapeutas Dr. Daniel da

Cunha Ribeiro (Crefito-4 no I64684-F) e Dra. Fernanda de Cordoba Lanza (Crefito-4 n' 27391-

F).

Art. 2" - Esta Portaria entra em vigor em 17 de agosto de 2021.
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