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Os trabalhos sociais são as metas do clube
VISITA Governador Distrital do Lions em São Bento

CREFITO 200 atuam na região 

Scatolon para o conselho
São Bento do Sul - Profissionais de fisioterapia e terapia 
ocupacional estiveram reunidos na noite de quarta-feira, 
na Câmara de Vereadores. Nos municípios da região são 
quase 200 profissionais que diariamente se dedicam à 
melhoria da qualidade de pacientes.

De acordo com o presidente do Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Sandroval Torres, 
os profissionais atuam na recuperação de pessoas que 
foram vítimas de acidentes de trânsitos, problemas de 
saúde e doenças ligadas ao trabalho, principalmente a 
Ler e Dort, trabalho desenvolvido pelos fisioterapeutas. 
Já o profissional Terapeuta Ocupacional atua na saúde 
mental das pessoas. 

Torres explicou que o Crefito garante uma série de 
subsídios aos profissionais, bem como fiscaliza as ações. 
Ele destaca que os profissionais tem se dedicado à pro-
fissão, mas em muitos casos não são reconhecidos. Um 
exemplo são os concursos públicos nas prefeituras, onde 
o salário é baixo, em alguns casos perdendo a qualidade 
de trabalho. 

Durante o encontro realizado, o fisioterapeuta Mauro 
Scatolon assumiu como delegado do Conselho do Crefito. 
Segundo Sandroval, o são-bentense é um profissional re-
conhecido na região pelo seu trabalho eficiente, seguindo 
exemplos de colegas de trabalho. “A nossa classe terá um 
representante a altura dentro do nosso conselho e o Mau-
ro certamente fará um trabalho exemplar”, reconheceu. 

Ações 
Os encontros com os profissionais têm como objetivo 

informar as diversas ações realizadas até o momento 
pelo Conselho, além da busca pela efetiva participação 
de todos os profissionais na definição de estratégias 
para a melhoria das profissões de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, bem como valorizar e defender incondicio-
nalmente as prerrogativas profissionais. (DF)
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Sandroval e Mauro, quarta-feira, durante posse

Foto: Luzardo Chaves

Integrantes do Lions de São Bento fizeram a recepção ao governador distrital

São Bento do Sul – No 
final da tarde de ontem, 
o governador do distri-
to LD-5 do Lions Clube 
Internacional esteve na 
cidade cumprindo agenda 
de compromissos com a 
instituição local. Vilmar 
Capanema, da cidade de 
Canoinhas, fez a primeira 
visita ao gabinete oficial do 
prefeito Magno Bollmann, 
depois foi recebido por 
integrantes do clube no 
salão de festas do jornal A 
Gazeta, para um encontro 
com a imprensa da cidade.

Presentes ao encontro 
rádio Liberdade FM, rádio 
São Bento AM, jornal Folha 
do Norte e A Gazeta.

Acompanhado da es-
posa, Capanema elogiou 
a estrutura do jornal e o 
companheirismo dos in-
tegrantes que fizeram a 
recepção, dentre eles o 
presidente do Lions São 
Bento do Sul, Rafael Ce-
leski. “É minha primeira 
visita oficial a esta cidade, 
mas percebemos que o 
pessoal é muito receptivo, 
fator importante também 
para a integração do Lions 
junto à comunidade”, disse.

Vilmar enfatizou a im-
portância dos trabalhos do 
clube são-bentense, dos 
quais recebeu informações 
antes mesmo de vir à cida-
de, se inteirando das atua-
ções leonísticas em causas 
sociais. A visita ao município 
foi a última de um roteiro 
atribuído ao governador 
distrital. Amanhã todos os 
Lions do distrito LD-5 se re-
únem em Rio Negrinho para 
uma avaliação do semestre 
que chega ao final. O gover-

nador ainda recebeu como 
presente um livro com histó-
rias da cidade recentemente 
lançado pelo escrito Donald 
Malschizky. 

Metas
Rafael Celeski disse 

que a visita do governa-
dor distrital é sempre 
motivo de comemoração 
por parte dos integrantes 
leonísticos. Segundo ele, 
a visita significa sempre 
uma injeção de ânimo 
aos integrantes do clube 
para seguirem com os 
trabalhos em prol das cau-
sas sociais, sempre com 
atenção voltada as ne-
cessidades da população 
que precisa do trabalho 
do Lions. À noite ocorreu 

uma reunião entre os inte-
grantes do clube e o casal 
visitante com a entrega 
do prêmio Melvin Jones, 

maior honraria entregue 
pela entidade, para dois 
integrantes do Lions Clube 
são-bentense. (LC)

sexta 26-11.indd   6 25/11/2010   19:51:48

Untitled-2   1 25/11/2010   19:53:57


