
1. Um “NOVO TIME ”. Os profissionais que integram o grupo estão buscando pela primeira vez a oportunidade de auxiliar 
na gestão do CREF/3; 

2. Inspirar novos conceitos/Expirar novas práticas: transformar, ampliar e modernizar a representação dos profissionais de 
Educação Física em Santa Catarina, oferecendo uma alternativa real e diferenciada na gestão do CREF 3; 

3. Desafio de promover as mudanças necessárias nas prioridades na condução do Conselho, no qual o foco principal será o 
profissional e a profissão;   

4. Nossas propostas de ação nasceram de consulta aos colegas e serão centradas em planejamento estratégico para uma 
nova gestão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 razões para você votar na chapa  - “SINERGIA" 
 

 
 
 
 
 
 



 
razões SINERGIA" 

 
 

 
 

Osvaldo Juncklaus 
CREF 2.001-G/SC 

Florianópolis 

 
 

Jefferson Seeber 
CREF 12.391-G/SC 

São José 

 

 
Eduardo cordeiro 
CREF 19.056-G/SC 

Balneário Camboriú 

 
Clarice Luvison 

CREF 2.131-G/SC 
Campos Novos 

 

 
Nelson Carvalho Neto 

CREF 1.052-G/SC 
São Bento do Sul 

 

 
Giselle Torri 

CREF 6.232-G/SC 
Criciúma 

 
Geovani da Silva 

CREF 19.165-G/SC 
Braço do Norte 

 
Adair Severiano 
CREF 3.032-G/SC 

Chapecó 
 

 
Marcel Ramos (CHINA) 

CREF 2.066-G/SC 
Blumenau 

 

 
Carlos AlbertoTeixeira 

CREF 508-G/SC 
Florianópolis 

 
Darley Lima Prates 

CREF 550-G/SC  
Joinville 

 

 
MirianDolzan 

CREF 329-G/SC 
Joaçaba 

 

 
Rafael Vargas 

CREF 10.260-G/SC 
Concórdia 

 

 
VolneySchlickmann 

CREF 8.655-G/SC 
Itajaí 

 

Incrementar convênios e 
benefícios em favor do  
Profissional registrado, 

com parcerias em serviços 
com valores diferenciados 

(planos de saúde, 
comércio, academias, 

eventos esportivos etc.). 

Implantar um novo modelo de 
gestão sintonizada com as 

tendências contemporâneas da 
gestão dos Conselhos profissionais, 

com agilidade, qualidade em serviços 
e atendimento, controle eficaz de 

todos os processos inerentes ao seu 
funcionamento. 

 

Ampliar programas de 
combate ao exercício ilegal 

da profissão. 

Estudar formas 
para readequação 

das anuidades. 

Evitar a judicialização das 
pendências pessoais financeiras e 
administrativas por meio de uma 

gestão conciliadora. 

Levar à plenária 
proposta de 
revisão do 

Regimento do 
CREF/3. 

Intensificar ações visando a 
capacitação e orientação ao 

profissional em parcerias com as 
Escolas de Educação Física.  

Um CREF mais 
perto do 

profissional -
Secções regionais  
 

Principais propostas da Chapa Sinergia 


