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Mensagem do presidente

Eloir Edilson Simm
(CREF 000251-G/SC)
Presidente do CREF3/SC

Mais um ano se encerra, mas o trabalho
não tem fim. Assumimos um grande compromisso em 2014 e com muita dedicação
alcançamos todos os objetivos propostos
por esta gestão para este período.
Orientadas pelo planejamento estratégico, ações importantes foram realizadas.
Seminários para pessoa física e jurídica, encontro com instituições de ensino, publicações de Boas práticas na Educação Física,
intensificação e ampliação da fiscalização,
acréscimo de recursos para otimizar ainda
mais nosso trabalho de orientação e o alcance a todas as regiões do Estado, como
aquisição de frota de veículos e ações con-

juntas com parcerias estratégicas, foram
algumas das importantes realizações do
CREF3/SC neste ano. Além disso, providências políticas e institucionais foram tomadas e ainda estão em andamento em
âmbito estadual e nacional. Ações estas
que nem sempre são vistas facilmente.
Elas são percebidas ao longo do tempo,
mas fazem parte do importante trabalho
de representatividade dos interesses da
categoria realizado pelo Conselho. Os resultados destas articulações e esforços geram frutos de melhorias gerais para todos.
Atento aos novos tempos, bem como
ao rápido e constante crescimento da profissão de Educação Física, o CREF3/SC se
prepara para aprimoramentos que farão
um positivo impacto, tanto na sua atuação
como na sua infraestrutura. Realizaremos
melhorias nos processos de orientação
e fiscalização, de emissão e remessa de
cédulas de identidade profissional e para
encerrar, entregaremos aos profissionais
e pessoas jurídicas a novíssima sede administrativa. Esta será uma grande obra, não
pelo seu porte na construção de 1.260m²,
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mas pela melhoria física das condições de
atendimento às necessidades da categoria. O novo prédio será no mesmo endereço, porém oferecerá mais conforto, organização e espaço para atender de forma
compatível ao crescimento do número de
registrados, bem como para poder oferecer novas atividades que estão no escopo
de trabalho do Conselho.
Sabemos que nesta caminhada não
estamos sós. Somos sinceramente muito
agradecidos aos parceiros que estiveram
ao nosso lado e que também trabalharam
intensamente a nosso favor. Também temos a certeza de que os profissionais de
EF reconhece a importância de ter seus
interesses representados e defendidos por
quem entende a sua linguagem, a sua visão, por quem respeita e promove o seu
valor social, pois o CREF3/SC é feito de profissionais da mesma área, que se dedicam
dia e noite para o bem de todos.
Que venha 2015! Estaremos preparados para os novos desafios. Desejamos a
todos um Feliz Ano Novo, que será melhor
ainda se tivermos você por perto.

Comissões Permanentes
Presidente da Comissão de Ética Profissional
Joel Modesto Casagrande – CREF 000186-G/SC
Presidente da Comissão de Fiscalização
Pedro Jorge Cortes Morales – CREF 000533-G/SC
Presidente da Comissão de Ensino Superior
Luciane Lara Acco – CREF 005945-G/SC
Presidente da Comissão de Controle e Finanças
Antonio Marcos Cioffi – CREF 001057-G/SC
Presidente da Comissão de Legislação e Normas
Adalir Pecos Borsatti – CREF 000017-G/SC

Jornalista Responsável:
Denyse Orso - SC 1577 JP
jornalista@crefsc.org.br

Conselheiro Federal
Marino Tessari - CREF 000007–G/SC - 2º Vice-Presidente

Tiragem: 18.000 exemplares
Distribuição gratuita

Conheça todos os membros das Comissões Permanentes
no site do CREF3/SC: www.crefsc.org.br
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CREF3/SC ganhará nova sede em 2015
Em 1999 nascia o CREF3/SC. De lá
pra cá o Conselho avançou muito na
sua missão. Os primeiros passos do
Conselho Regional de Educação Física
foram dados em uma das salas da Associação dos Profissionais de Educação
Física - APEF/SC, em São José. Ali foi
instalada a primeira sede do Conselho,
que contava com apenas uma funcionária e dois estagiários. Em 2000, o andamento das atividades do Conselho
indicou a necessidade de ampliação
da sua estrutura física e de contratação de pessoal para a organização dos
processos de atendimento aos profissionais e pessoas jurídicas. Surgia a
segunda sede, no Edifício Chamonix,

no bairro Coqueiros, em Florianópolis,
que contava com cinco funcionários.

Primeira sede do CREF3/SC - APEF-SC

Em Coqueiros, a segunda sede ainda alugada

O número de profissionais registrados foi crescendo e com ele a necessidade de espaço. Em 24 de outubro de 2003 o CREF3/SC inaugurou
sua sede própria, no Bairro Estreito,
na capital de Santa Catarina. A ampliação da infraestrutura serviu para
organizar melhor as atividades. Este
passo significou o avanço das ações
do CREF3/SC, o reforço da responsabilidade e do compromisso com
os profissionais e pessoas jurídicas.
Em 2015 a fachada vai mudar. O

prédio vai crescer e contar com 1.260
metros quadrados, para melhor atender seus clientes e funcionários. Mas
o endereço continuará o mesmo que
há 11 anos abre as portas diariamente para atender a todas as demandas
relacionadas à Educação Física. “Estamos progredindo e todo progresso
exige mudança, investimento tanto
financeiro quanto pessoal. Nossa
equipe está se aperfeiçoando a cada
dia para atender as necessidades
dos profissionais e a partir do ano
que vem, contará com mais espaço
dedicado aos desafios da Educação
Física catarinense”, destaca Eloir Edilson Simm, presidente do CREF3/SC.

Sede própria do Conselho, inaugurada em 2003

Nova fachada do CREF3/SC: o
anteprojeto já está pronto e
sairá do papel em 2015

Fiscalização
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Agentes realizam aproximadamente 870
fiscalizações em outubro e novembro
Nos meses de outubro e novembro
foram fiscalizados 438 profissionais
de Educação Física e 436 estabelecimentos que oferecem atividades físicas e/ou esportivas, bem como prefeituras e escolas em todo o Estado.
As fiscalizações obedeceram a Resolução n° 79/2014/CREF3/SC que
dispõe sobre os procedimentos para
aplicação de multas por irregularidades ocorridas no exercício da atividade da profissão de Educação Física.
Durante as fiscalizações, as principais
irregularidades encontradas foram a
atuação de acadêmico sem Termo de
Compromisso de Estágio e profissionais com Cédula de Identidade vencida. Ambas as irregularidades podem
gerar multas conforme Resolução n°
77/2013/CREF3/SC. Por isso, alertamos que o estágio curricular obrigatório e não obrigatório deverá ser iniciado após a assinatura de Termo de
Compromisso pela Instituição de Ensino Superior, pelo acadêmico e pela
entidade concedente, conforme dispõe a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Para iniciar os estágios,
os acadêmicos devem ter cursado as
disciplinas das quatro primeiras fases
para ter os conhecimentos básicos
necessários ao início da intervenção

Os agentes Filipi Lima (CREF 002335-G/SC), Erica Garcia da Silva (CREF 018042-G/SC) e Leandra Teixeira Capanema
(CREF 010002-G/SC), vestindo os novos uniformes do CREF3/SC.

orientada.
Os profissionais devem estar atentos para a validade de sua cédula de
identidade profissional (CIP). Caso o
documento esteja vencido, solicite
renovação conforme procedimento descrito no site do CREF3/SC. Informamos também que o porte da
Cédula de Identidade Profissional é
obrigatório durante o exercício Profissional, constituindo prova de identidade civil para todos
os fins legais, de acordo
com a Resolução CONFEF
nº 233/2012.

INTENSIFICANDO

Agente de Orientação Filipi em ação conjunta com os fiscais da
Vigilância Sanitária de Lages, realizada em outubro

–

Nas cidades com grande
número de registrados, as
fiscalizações foram intensificadas nestes últimos
meses de 2014. Os três
agentes realizaram Ação
Conjunta nas cidades de
Joinville, Itajaí, Blumenau,
Criciúma e Florianópolis.

EVENTOS ESPORTIVOS – O Setor
de Orientação e Fiscalização também
acompanhou durante todo ano os
eventos esportivos realizados no Estado. Em novembro, o JASC – Jogos
Abertos de Santa Catarina, que reuniu cerca de 5 mil atletas, em Itajaí, recebeu a visita do Agente de
Orientação e Fiscalização Filipi Lima
(CREF 002335-G/SC), que esteve
presente nos Congressos Técnicos
e nas dependências dos ginásios
onde aconteciam as competições
do Evento. O CREF3/SC contou também com um estande durante todo
o evento, para esclarecer dúvidas
dos profissionais presentes.
EDITAIS PÚBLICOS – Foram verificados no período mais de 30 editais
de processos e concursos públicos
com vagas para profissionais de Educação Física. As prefeituras que não
incluíram no edital a exigência do registro profissional receberam ofício
do Conselho para promover a devida
retificação.

Institucional
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Fique conectado! O CREF3/SC
implanta sistema de Serviços Online
O CREF3/SC está implantando o
sistema de Serviços Online, no site
da instituição. Os profissionais de
Educação Física e Pessoas Jurídicas
terão a possibilidade de emitir boletos bancários, certidões de registro, além de consultar e alterar os
dados cadastrais, como o endereço, por exemplo.
Em 2015, todo o processo já deve
estar no ar, facilitando o contato e

promovendo o autoatendimento.

PRIMEIRO ACESSO -

Entre no site do Conselho,
localize o ícone Serviços
Online e preencha os dados de primeiro acesso. Depois disso, uma senha será enviada para seu
e-mail, e dará acesso aos serviços disponíveis.
Qualquer dúvida, entre em con-

tato conosco no telefone (48)
3348.7007 ou envie um e-mail para:
atendimento@crefsc.org.br.
Confira no site do CREF3/SC
(www.crefsc.org.br) todas as novidades sobre o sistema.

Tecnologia para a fiscalização: dispositivos
móveis serão utilizados nas visitas pelo Estado

A partir de 2015, os agentes de
orientação e fiscalização passarão a
utilizar tablets e impressoras durante as fiscalizações pelo Estado. Os
equipamentos possibilitarão o registro da visita diretamente no sistema
de gerenciamento do CREF3/SC, assim as informações da visita serão
disponibilizadas em tempo real para

todo o setor de Fiscalização.

“Com isso, o procedimento de
fiscalização ganhará mais agilidade.
Entre os principais benefícios do uso
da nova tecnologia estão a automatização e velocidade dos processos,
que se tornam ainda mais efetivos,
possibilitando a economia do tem-

po dos agentes e do corpo técnico,
que poderão promover maior número de inspeções”, destaca Cristiane
Lindner Giorgi (CREF 010363-G/SC),
Supervisora de Atividades Fins.
Os fiscalizados receberão cópia do
relatório de fiscalização impresso na
hora da visita e terão 30 dias para
promover sua defesa.

Fique atento para a validade da CIP!
- Cópia autenticada do RG e CPF.

Fique atento para a validade de
sua cédula de identidade profissional
(CIP). Caso o documento esteja vencido, solicite a renovação para evitar
multas. É fácil e rápido. Basta apresentar ao CREF3/SC os documentos
abaixo:
- Requerimento Padrão - Preenchido e assinado, sem rasuras ou abreviações (disponível no site do CREF3/SC;
- 2 fotos 3x4 iguais, recentes e de
frente, para documento oficial e com
fundo branco;

Após a entrada dos documentos
listados acima, seu cadastro será analisado e caso não haja nenhuma pendência documental, financeira ou ética, o CREF3/SC terá o prazo de até 30
para emitir o documento.
A disponibilidade e o local de retirada da cédula podem ser acompanhados no link: Listagem de cédulas disponíveis. Os profissionais que residem
na grande Florianópolis devem retirar
a CIP na sede do Conselho. Fique atento também aos horários de funcionamento e recesso de final de ano dos
Pontos de Distribuição.

MAIS NOVIDADES - O Conselho está
trabalhando para que a entrega das
Cédulas de Identidade Profissional seja
realizado pelas Unidades dos Correios,
exceto para a Grande Florianópolis,
onde os profissionais continuarão retirando na sede do CREF3/SC.
Atualmente, as CIPs dos profissionais
que não residem na Grande Florianópolis são entregues, em sua maioria,
pelas Subseções da OAB-SC, pois é necessária a coleta da impressão digital e
assinatura. No novo processo, as imagens (foto e impressão digital) serão digitalizadas, tornando possível a entrega
nas unidades dos Correios de cada cidade, apenas para coletar a assinatura.
Aguarde mais informações!

Institucional
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Anuidades 2015
Encerra no dia 31 de março o prazo para pagamento da anuidade
ao exercício 2015, com maior desconto.

em sua residência, solicite o envio da segunda via para o e-mail
financeiro@crefsc.org.br ou financeiro2@crefsc.org.br.

A quitação deverá ser feita somente através de boleto bancário
emitido pelo CREF3/SC, encaminhado pelos Correios e disponível
no site do CREF3/SC, em Serviços Online. Caso não tenha recebido

Veja tabela de valores da Anuidade 2015, conforme Resolução
Nº 081/2014/CREF3/SC, válida para registrados no CREF3/SC até
31/12/2014.

Pessoa Física

Para pagamento em parcela única efetuado até
R$ 210,00 31 de março de 2015 (desconto de 58,43%)
Para pagamento em parcela única do dia 1º de

R$ 290,00 abril a 31 de julho de 2015 (desconto de 42,60%)
Para pagamento a partir de 1° de agosto de

R$ 505,27 2015. Com correção monetária, juros e multa

Pessoa Jurídica
Para pagamento em parcela única efetuado até
R$ 519,00 dia 31 de março de 2015 (desconto de 58,43%)

R$ 716,75 Para pagamento em parcela única do dia 1º de

abril a 31 de julho de 2015 (desconto de 42,60%)

R$ 1.248,70 Para pagamento a partir de 1° de agosto de

2015. Com correção monetária, juros e multa

Atenção:

1) O dia 31 de março também é a referência final para os pedidos de baixa de registro. Após, mesmo sem atuar na área, o profissional
ficará com sua anuidade em aberto. Confira no site www.crefsc.org.br a documentação necessária para a baixa.
2) O pagamento da anuidade é facultativo aos profissionais de Educação Física que tenham completado 65 anos de idade e que tenham,
no mínimo, 05 anos de registro no Sistema CONFEF/CREFs e que não tenham débitos com o Sistema. Para requerer o benefício, os profissionais devem solicitar, por escrito, ao CREF3/SC até o dia 31 de julho de 2015.

Fique atento!
Final de ano

O CREF3/SC entrará em férias coletivas no dia 19/12/2014 e retomará as atividades em
horário normal no dia 06/01/2015.

Agendas 2015 e Livro de Boas Práticas
Atenção profissionais que residem
fora da Grande Florianópolis: a agenda 2015 estará disponível com os
conselheiros da sua região, à partir
do dia 20 de janeiro de 2015, para os
Pessoas Físicas e Jurídicas em dia com
suas obrigações estatutárias. Os profissionais que residem na Grande Florianópolis devem buscar sua agenda
na sede do Conselho. Confira na lista
abaixo o nome dos conselheiros e as
cidades onde podem ser retiradas. Os
endereços estarão disponíveis no site
do Conselho.
Livro - O Livro de Boas Práticas na Educação Física Catarinse também estará
disponível com os conselheiros. Todo
profissional de Educação Física, também em dia com suas obrigações estatutárias, tem direito a um exemplar.

Delmar Alberto Tôndolo - Brusque
Emerson Antônio Brancher - Blumenau
Hely de Freitas e Silva - Videira
Irineu Wolney Furtado - Lages
Joel Modesto Casagrande - Criciúma
Luiz Claudio Cardoso - São José
Nilton Furquim Júnior - Mafra
Pedro Jorge Cortes Morales - Joinville
Regis Cleber de Lima Soares –
Chapecó
Rudy José Nodari Júnior – Joaçaba
Vitélio Jacinto Daniel –
São Miguel do Oeste
Zulma Fernandes Stolf - Joinville
Luciane Lara Acco - Tubarão
Lidiane Leite – Taió
José Heriberto de Oliveira Araranguá
Roberto Guilherme Christmann –
São Miguel do Oeste
Alexandre Trevisan Schneider – Concórdia

Institucional
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CREF3/SC inicia negociação de
anuidades em aberto
Atenção profissionais de Educação
Física ou Pessoas Jurídicas com débitos em atraso: em janeiro de 2015
será possível quitar anuidades em
aberto sem aplicação de juros. A não
-regularização do débito implica na
inscrição em Dívida Ativa e posterior
cobrança judicial por meio de execução fiscal nos termos da legislação vigente, quando ocorrerão acréscimos.
Todos os registrados receberam pelos Correios uma carta informando os
débitos e o boleto bancário para quitação. O valor pode ser pago à vista
(somente com correção monetária)
ou parcelado (com multa e correção
monetária), por meio da assinatura do
Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento. Após o dia 30 de janeiro

de 2015, o débito entrará em Dívida
Ativa, com posterior cobrança judicial
no qual incidirá juros, multa, correção
monetária, honorários advocatícios
e inscrição no CADIN (Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do
Setor Público Federal).
“O Conselho Regional de Educação
Física de Santa Catarina tem somado
esforços para estruturar-se e aprimorar a cada dia a qualidade dos serviços
prestados aos Profissionais de Educação Física. Desse modo, é imprescindível que os Profissionais com débito(s)
pendente(s) regularizem sua situação
no que diz respeito ao débito de anuidades anteriores”, afirma Luiz Cláudio
Cardoso (CREF 000743-G/SC), tesoureiro do CREF3/SC.

Caso ainda não tenha recebido a
carta para negociar suas pendências,
entre em contato por telefone (48)
3027-6302 e 3027-6303 ou por e-mail:
financeiro@crefsc.org.br e financeiro2@crefsc.org.br.

CREF3/SC prepara Vagas para profissionais de Educação Física
Seminários de
são criadas na Prefeitura de Florianópolis
Capacitação 2015
“Nós sabemos o quanto tivemos
Após uma longa negociação, a Ca-

O CREF3/SC e a Comissão de Ensino Superior e Formação Profissional,
apostam mais uma vez na qualificação
dos profissionais de Educação Física e
promovem os Seminários Regionais de
Capacitação Profissional. Os eventos
serão realizados em seis regiões estratégicas: Norte, Sul, Vale do Itajaí, Serrana,
Grande Florianópolis, Oeste, de março
a julho de 2015, dando continuidade às
ações do Planejamento Estatrégico do
Conselho previstas para o próximo ano.
As datas dos próximos seminários e
locais dos encontros serão divulgados
em breve no site: www.crefsc.org.br.

mara Municipal de Florianópolis aprovou o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) dos servidores públicos
municipais e o Prefeito Sancionou a
Lei Complementar nº. 503, de 18 de
novembro de 2014. Uma vitória para
os profissionais de Educação Física, já
que foram criadas, ao total, 15 vagas
na Administração Direta e 30 na Fundação Municipal de Esportes.

que nos empenhar para que este
sonho se tornasse realidade. Esta
conquista mostra que é possível batalharmos também para a criação de
vagas nos demais municípios catarinenses, a exemplo de São José, Videira, Balneario Camboriu e Itajaí”,
comemora o Conselheiro Marino
Tessari (CREF 000007G/SC), um dos
mais atuantes em busca da inserção
de profissionais de Educação Física
na área da Saúde e do Esporte. “Agora vamos trabalhar para que sejam
abertos Concursos Públicos para
profissionais de Educação Física”,
completa Marino.

Cabe destacar que isso só possivel
pelo apoio da Diretora de Gestão de
Pessoas Renata Fett, do Secretario
Municipal de Administraçao Gustavo
Miroski e do Prefeito de Florianopolis
Cesar Souza Junior, que se sensilizaSaiba
mais
http://www.pmf.
ram com a reinvidicação do CREF3/SC,
para que a sociedade seja atendida s c . g o v . b r / a r q u i v o s / d i a r i o /
por profissionais qualificados habilta- pdf/20_11_2014_21.19.42.c3ae26efdos visando a segurança dos usuários. 04733f4eb40f49009011131a.pdf
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Profissional palestrou no 10º Congresso da
Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer
Com a responsabilidade de trabalhar o Tema de Qualidade de
Vida, o Profissional Daniel Petreça
(CREF 07460 G/SC) da Universidade do Contestado, Campus Mafra,
realizou no dia 06 de novembro a
palestra Músicas para o estilo de
vida saudável, durante o 10º Congresso da Rede Feminina Nacional
de Combate ao Câncer, realizado
em Joinville.

entre presidentes estaduais, municipais e voluntárias. O congresso é re-

alizado a cada dois anos. A rede está
presente em cerca de 500 cidades.

Fechamento autorizado. Pode ser
aberto pela ECT.

Petreça abordou temas voltados
a mudança de comportamento por
meio de canções executadas ao
vivo. Qualidade de vida, hábitos
saudáveis e desafios no tratamento
da doença foram os pilares do evento, que reuniu cerca de mil pessoas,

