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1- Manter a imagem do CREF como instituição 
acolhedora, envolvida e apoiadora de sua classe e das 
áreas que envolvem a profissão do profissional de 
educação física .
2- Estreitar as relações com os setores onde atuam 
os profissionais de educação física, investindo em 
ações que valorizem suas atividades e tragam 
visibilidade para a classe.
3- Minimizar a burocracia no CREF, criando subseções 
em todo o estado para facilitar o acesso ao CREF e 
melhorar o atendimento prestado aos usuários.

4- Realizar as reuniões plenárias itinerantes nas 
subseções, com espaço aberto à comunidade 
relacionada com a educação física.

5- Firmar parcerias com universidades e outras 
entidades relacionadas com a profissão, para 
possibilitar o aprimoramento dos profissionais, como 
também priorizar os profissionais da região na 
contratação de palestras, cursos e seminários.
6- Fiscalizar os ambientes utilizados na área da 
educação física, levando orientações e 
conscientização sobre a prática regular da profissão.

7- Adequar os valores cobrados das   anuidades e 
demais taxas, para pessoas físicas e jurídicas, 
proporcionalmente aos benefícios recebidos como 
também buscar motivações e facilitações para que os 
não pagantes do CREF venham a contribuir.  

8- Evitar o surgimento de questões litigiosas e 
judiciais entre o CREF, profissionais e sociedade em 
geral, aplicando sempre o bom senso para conciliar as 
partes e solucionar conflitos existentes.

9 - Manter a gestão do CREF modernizada e otimizada 
para que o atendimento seja pronto e rápido, desde 
simples informações à busca de documentações.

10- Fomentar o mercado de trabalho da educação 
física, por meio da divulgação da profissão junto aos 
órgãos públicos, mostrando a importância da 
atividade física na saúde pública.

PLANO DE GESTÃO - CREF/SC 2018-2024 ANDERSON CEZAR PELEGRINI 
CREF/SC - 017809 (SÃO MIGUEL DO OESTE)
Instrutor de academia

ANTÔNIO RICARDO SOARES                                         
CREF/SC - 000355 (LAGES)                                                                                                       
Atleta profissional, Professor universitário e Gestor de academia

ANTÔNIO SERGIO FERNANDES
CREF/SC - 002622 (CRICIÚMA)
Professor universitário e Gestor esportivo

CLAUDIO CEZAR BISSOLOTTI
CREF/SC - 002401 (CHAPECÓ)
Instrutor e Gestor de escola  de futebol

ESTEVAN CATTONI
CREF/SC - 010506 (JOINVILLE)
Gestor municipal de esportes

JOSÉ VLADEMIR ROSA COELHO 
CREF/SC - 07856 (JOINVILLE)
Preparador físico e Consultor técnico

MARCO ANTÔNIO FREITAS DUTRA
CREF/SC - 001484 (JOINVILLE)
Treinador esportivo municipal

MARCELO PEIXOTO AMIN
CREF/SC - 000052 (FLORIANÓPOLIS)
Professor de natação e Gestor de academia

NANCI VILANO SALVO
CREF/SC - 008147 (BLUMENAU)
Maratonista, Personal e Gestora de academia

ROBERTA MICHELE NEUMANN 
CREF/SC - 001461 (LAGES)
Atleta profissional, Professora escolar e Gestora de academia

SAMUEL PINTO MANGILI
CREF/SC – 008807 (CRICIÚMA)
Instrutor e Gestor de academia

SÉRGIO LUIS SCHLEMPER
CREF/SC - 003838 (RIO DO SUL)
Diretor técnico municipal de desportos

SYLVIO ROBERTO MUNHOZ
CREF/SC - 000350 (SÃO BENTO DO SUL)  
Gestor municipal de desportos

ZULMA FERNANDES STOLF
CREF/SC - 008698 (JOINVILLE) 
Personal, Consultora e Gestora de estúdios

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Flder Plano de Gestão Cref-Sc FINAL.pdf   2   20/06/2018   13:33:27

Vaio
Typewriter
2




