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2014: ano de conquistas para a Educação Física

Alguns dos eventos realizados durante o ano: Seminários Regionais para Gestores, lançamento do Livro de Boas
Práticas na Educação Física Catarinense, Entrega da Medalha do Mérito e Comemoração do Dia do Profissionais de EF
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Ano inicia com
mais de 800
visitas realizadas
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Órgãos cobram
a nomeação de
profissionais de EF

Os três primeiros meses do ano
foram de fiscalização intensa,
principalmente na região litorânea do Estado.

Quer homenagear um profissional de EF pelos feitos realizados
em prol da profissão? Faça a indicação até o dia 10 de maio

Ofício enviado ao governador de
SC reafirma o compromisso de
primar pela qualificação dos serviços prestados à sociedade
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Mensagem do presidente
so planejamento estratégico e unindo esforços para que nossas metas para o ano
se concretizem. Assumimos o compromisso com os profissionais de EF e com
a sociedade de reposicionar a Educação
Física, com uma visão voltada para a saúde das pessoas, pensando na promoção
de saúde e da qualidade de vida.
Eloir Edilson Simm
(CREF 000251-G/SC)
Presidente do CREF3/SC

Novo ano e novas propostas para
o crescimento da profissão começam
a se delinear. Depois de um 2014 de
muito desenvolvimento e realizações,
o CREF3/SC se prepara para um 2015
de ação: propomos um ano de atuação na valorização profissional, na fiscalização e no cumprimento das metas do Planejamento Estratégico.
O CREF3/SC vem evoluindo a cada ano,
graças às melhorias nos processos e forma de atuação. Estamos focados em nos-

Os profissionais precisam estar comprometidos com a entrega de seus serviços, que serão reconhecidos mediante
os benefícios gerados pelo trabalho desenvolvido. O mercado de trabalho está
criando novos postos e é preciso estar
atento e oferecendo serviços de qualidade para se destacar. A mídia brasileira
vem contribuindo significativamente
para gerar novas oportunidades para os
profissionais de Educação Física e outros
profissionais da Saúde. Programas como
Globo Repórter, Bem Estar, Vida e Saúde
e tantos outros, evidenciam a relação estreita entre atividade física e alimentação
saudável, sinônimos de uma boa saúde.

Expediente

Em 2016, a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil vai invadir a vida dos
adolescentes nas escolas, uma grande
oportunidade para destacar os valores
olímpicos, local onde criamos as primeiras oportunidades. “O futuro precisa
ser construído”, segundo Peter Drucker
(1909-2005), considerado um dos maiores expoentes da administração moderna. E é isso que propomos, a construção
de valores, a qualificação dos profissionais. Por isso, no primeiro semestre do
ano, serão realizados os Seminários Regionais de Formação Continuada, com
o tema “Cenário da Educação Física Catarinense: Horizonte 2020”. Os eventos
serão realizados em nove cidades estratégicas: Lages, Jaraguá do Sul, Brusque,
Mafra, Videira, São Miguel do Oeste,
Tubarão, São José e Joinville.
Que esse ano seja de muito sucesso e
que estejamos cada vez mais próximos
para tornar a Educação Física cada vez
mais forte e mais valorizada.
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CREF3/SC apresenta balanço do ano
O ano de 2014 foi muito produtivo para o Conselho Regional de
Educação Física de Santa Catarina.
A atuação constante para fortalecer
a profissão resultou em um balanço
bastante promissor: os dados mostram que cresceu o número de registros profissionais em 2014. Com
isso, aumentou também o trabalho
da fiscalização: 2592 visitas foram
realizadas em prefeituras, federações, associações, fundações, estabelecimentos que oferecem atividade física e esportiva, bem como em
escolas dos municípios catarinenses.
Além disso, foram abordados 4885
profissionais de Educação Física em
atividade no Estado.
Há alguns anos, o conselho vem
monitorando os concursos públicos
e processos seletivos com vagas para
profissionais de Educação Física.
Através de ofícios, formaliza a regularização de editais com a nomenclatura correta para a contratação, em
todos os municípios de Santa Catarina. As prefeituras e empresas passaram a consultar o CREF3/SC antes de
elaborar os editais e os profissionais
se candidatam às vagas indicadas
corretamente para a sua formação
profissional. Os contatos realizados
com as prefeituras de Santa Catari-

na, solicitando que as contratações
sejam realizadas de acordo com as
legislações pertinentes, estão sendo
respondidos positivamente.
Administração – O CREF3/SC
cresceu também no número de
funcionários, iniciou implantação
do sistema de Serviços Online e de
Fiscalização, e adquiriu veículos
para uso da fiscalização. Também
foi criada a Resolução n° 079/2014/
CREF3/SC, que dispõe sobre os
procedimentos administrativos de
acordos e à aplicação de multas na
área de atribuição do CREF3/SC.
Eventos - Um debate rico em informações marcou o ciclo de palestras dos Seminários Regionais de
Educação Física – Pessoa Jurídica, realizado nas cidades de Itajaí, Chapecó, Lages, Blumenau, Criciúma e Florianópolis. Idealizado pelo Conselho,
o evento promoveu orientação, capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional nos serviços de
atividades físicas e esportivas. Ainda
em 2014, foi lançado o livro “Boas
Práticas na Educação Física Catarinense”, durante o seminário com o
mesmo nome realizado em Florianópolis. O livro destacou experiências
transformadoras em diversas áreas

Novos Registros

de atuação dentro da Educação Física, com relatos de profissionais de
todo o Estado. O Conselho apoiou
inúmeros eventos esportivos e acadêmicos, bem como na realização de
seminários voltados aos profissionais de Educação Física, dentro da
ação continuada. Palestras e eventos
que promoveram a profissão receberam apoio do CREF3/SC também
com a participação de conselheiros
e representantes em todo o Estado.
Eventos paralelos também contaram
com a participação do Conselho.
Reconhecimento – Em 2014, a entidade reconheceu também o trabalho
desenvolvido pelos profissionais da
área, entregando a Medalha do Mérito
da Educação Física – Professor Murillo
Barreto de Azevedo para os profissionais Dario Rebelo dos Passos Filho
(CREF 000463-G/SC), Ivan Carvalho da
Rosa (CREF 002709-G/SC), Tufi Carlos
Torres (CREF 001533-G/SC) e para a
Pessoa Jurídica Training Park Personal
(CREF 00038-PJ/SC), indicados como representantes dos da EF de Santa Catarina.
Confira alguns números do
CREF3/SC em 2014, que apontam o
crescimento do número de profissionais e pessoas jurídicas registradas no conselho:

Fiscalização

Fiscalização
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Fiscalização atuante: mais de 800 visitas
foram realizadas no primeiro trimestre
Os três primeiros meses do ano foram de fiscalização intensa, principalmente na região litorânea do Estado. Para
garantir a qualidade dos serviços prestados à sociedade,
os agentes de orientação e fiscalização do CREF3/SC realizaram mais de 800 fiscalizações, entre elas cerca de
20 ações conjuntas com Vigilâncias Sanitárias Municipais
e Estadual, PROCON Municipal e Estadual, Prefeituras e
Polícia Civil. Uma cruzada pelo Estado inspecionou estabelecimentos, prefeituras, fundações municipais e demais locais que ministram sessões de exercícios físicos e
atividades físico-desportivas, que receberam orientações
sobre o exercício profissional e sobre o funcionamento regular, de acordo com a legislação pertinente.
Cinco estabelecimentos foram interditados no Estado, nas
cidades de Criciúma e Lages, por irregularidades como a
ausência de Registro no CREF3/SC e Responsável Técnico,
como como a falta de Alvarás de Funcionamento e Sanitário. Em todos os casos, os proprietários foram orientados
a regularizar a situação.
No oeste, a agente Erica Garcia da Silva (CREF 018042-G/SC)
fiscalizou estabelecimentos das SDRs Chapecó, Xanxerê, Joaçaba, Palmitos, São Miguel do Oeste, Concórdia e Seara, totalizando cerca de 200 visitas.
Os agentes de Orientação e Fiscalização Filipi Lima
(CREF 002335-G/SC) e Leandra Capanema Teixeira
(CREF 010002-G/SC) dividiram as vistorias nas demais
regiões do Estado. Durante o período também foram
fiscalizados os pontos que oferecem aulas de Surf,
Body Board e Stand Up Paddle no litoral catarinense,
com apoio da secretaria municipal de serviços públicos
de Florianópolis e Polícias Civil nas demais cidades.

Ação realizada no litoral contou com apoio da prefeitura municipal, em Florianópolis

Os estabelecimentos visitados recebem orientações para
o cumprimento da Nota Técnica Nº 01/2013, além de informações sobre como manter o estabelecimento regular junto ao CREF3/SC. “É importante que os registrados
cumpram a legislação pertinente, garantindo à sociedade
o direto de ser atendida na área de atividade física por
profissionais de Educação Física devidamente habilitados
e registrados no CREF3/SC. Também, estamos sempre à
disposição para prestar orientação acerca da profissão”, No Oeste, agente orienta estabelecimento para o cumprimento da legislação vigente
destaca Cristiane Lindner Giorgi (CREF 010363-G/SC), supervisora de Atividades Fins. Lembramos que caso aja o relacionados, poderá ser aplicada multa conforme resodescumprimento das normas pertinentes ao exercício luções do CREF3/SC nºs 79/2014 e 83/2014. Conheça as
Profissional da Educação Física e à prestação dos serviços irregularidades no site do CREF3/SC, na aba Fiscalização.

Institucional
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CREF3/SC oferece autoatendimento:
confira os Serviços Online no site
Os profissionais de Educação Física e Pessoas Jurídicas estão cada vez
mais ligados no CREF3/SC. Com os
Serviços Online, é mais rápido e prático emitir boletos bancários, certidões
de regularidade, além de consultar e
alterar os dados cadastrais direto no
site do Conselho. Para usar o serviço
basta informar o número de registro
no CREF3/SC e clicar no link “Esqueci
minha senha”, incluir o CPF ou CNPJ,
para que seja enviado para o e-mail
cadastrado em nosso sistema, a senha para acesso. Não é possível alterar a senha, por isso guarde-a para realizar outros acessos. Caso apresente
algum erro, não haja endereço eletrônico cadastrado ou o mesmo não
seja lembrado, será necessário entrar
em contato para cadastrar um novo
endereço eletrônico.

Como usar os Serviços Online?

Se precisar de ajuda, acesse o passo a passo disponibilizado no site. Dentro do Sistema Online você
encontra as áreas de:

Consultas

Apresenta os dados cadastrais, seja Pessoa Física ou
Jurídica.

Emissão de Certidões

A Certidão de Regularidade serve para comprovar que o profissional de EF
está regular para o exercício da profissão ou que a PJ não possui débitos tributários.

Emissão de Guias

Clique em Emissão de Guia, marque a anuidade desejada e clique em Gerar
Boleto. Caso queira negociar anuidades de anos anteriores, basta entrar em
contato com o setor financeiro do CREF3/SC.

Atualização Cadastral

O sistema possibilita a alteração dos contatos: endereço, telefone e e-mail.
Se tiver dúvidas, entre em contato conosco no telefone (48) 3348.7007 ou
envie um e-mail para: crefsc@crefsc.org.br

Profissional: regularize os débitos pendentes
Os registrados com pendência
financeira têm a oportunidade de
regularizar a situação. Em março, o
CREF3/SC iniciou o envio da Carta
de Cobrança, informando os débitos
atualizados monetariamente, com
juros e multa. Os registrados deverão efetuar o pagamento através do
boleto bancário recebido por correio, ou entrar em o com o CREF3/SC
até o dia 11 de maio para solicitar o
parcelamento dos débitos (com multa e correção monetária), por meio
da assinatura do Termo de Confissão
de Dívida e Parcelamento. A partir
daí, o débito pode ser parcelado em
até 10 vezes, com valor mínimo de
R$ 120,00 para Pessoa Física e R$
200,00 para Pessoa Jurídica.
Após o dia 11 de maio, os registrados que não regularizarem a situação, receberão por correio uma

notificação de Inscrição em valor da anuidade se dá em razão do
Dívida Ativa , que dá até 30 dias, entendimento do Tribunal de Cona contar do recebimento da notifi-

cação, para negociar o débito. Caso
o registrado não coloque em dia
suas obrigações estatutárias, estará
sujeito as seguintes situações: inscrição em dívida ativa e ajuizamento de
ação de execução fiscal, além de outras medidas julgadas pertinentes.
O CREF3/SC esclarece que a cobrança dos encargos legais sobre o

tas da União de que a falta de tais
cobranças poderá caracterizar Renúncia de Receita, fato passível de
punição aos gestores do Conselho,
conforme Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar n. 101/00).
Desta forma, as possíveis margens
para os descontos foram aplicadas
ao máximo, visando beneficiar os
inscritos no sistema em sua totalidade. Após passado o período de desconto de anuidade, o CREF3/SC não
poderá alterar o valor a ser cobrado.
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.
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Indique seu candidato: inscrições para a
Medalha do Mérito vão até 10 de maio
Quer homenagear um profissional
de Educação Física pelos feitos realizados em prol da profissão? Não
perca o prazo! Até o dia 10 de maio,
profissionais de EF do Estado podem
procurar um conselheiro do CREF3/
SC e indicar um candidato seja um
dos destaques do ano a receber a
“Medalha do Mérito da Educação
Física - Professor Murillo Barreto de
Azevedo”.
Cabe a um ou mais Conselheiros
a indicação dos candidatos, que devem protocolar na secretaria do conselho a proposta fundamentada com
os dados completos da Pessoa Física
e/ou Pessoa Jurídica a ser homena-

Fique atento!
Agendas 2015 e
Livro de Boas
Práticas na EF
A distribuição das agendas
2015 e dos livros de Boas Práticas na Educação Física Catarinse continua disponível com
os conselheiros e representantes regionais. O material
também está
disponível na
sede do Conselho para os
profissionais da
Grande Florianópolis.
Todo profissional de EF, em
dia com suas obrigações estatutárias, tem direito a uma
unidade. Entre em contato
com o conselheiro da sua
região. Confira no site a listagem de locais e telefones e
garanta sua agenda e livro!

geada, especificando os motivos relevantes prestados a causa da Educação Física.
A coordenação do processo de se-

leção dos profissionais e empresas
fica a cargo da Comissão Especial,
constituída por Vitelio Jacinto Daniel
(CREF 000244-G/SC), Adalir Pecos
Borsatti (CREF 000017-G/SC), Delmar
Tondolo (CREF 001085-G/SC), Elisabete Laurindo (CREF 002036-G/SC)
e Joaquim de Jesus (CREF 001060G/SC). A decisão final dos indicados
será realizada em reunião plenária
do conselho. Os conselheiros vão observar os critérios, investigar a relevância dos fatos relatados e a veracidade das informações.
Confira os critérios para escolha na
resolução 048/2009-CREF3/SC, de 02
de junho de 2009.

Institucional
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Prepare-se: vem aí os Seminários
Regionais de Formação Continuada
A qualificação profissional será a
bandeira levantada para rodar o Estado mais uma vez com a realização
dos Seminários Regionais de Formação Continuada, com o tema “Cenário da Educação Física Catarinense:
Horizonte 2020”.

Os eventos serão realizados em
nove cidades estratégicas: Lages, Jaraguá do Sul, Brusque, Mafra, Videira, São Miguel do Oeste, Tubarão, São
José e Joinville ainda no primeiro semestre de 2015, dando continuidade
às ações do Planejamento Estratégico
do Conselho previstas para o ano.
A prática do exercício físico é um

componente importante
na construção da cidadania, cultura e identidade
de indivíduos e comunidades, sendo também ferramenta imprescindível
na conquista de um estilo
de vida ativo, melhora da
qualidade de vida e saúde. Por isso, a proposta é
debater a intervenção do
profissional de Educação Física frente
às suas responsabilidades sociais nos
diferentes campos de intervenção e
incentivar o debate sobre assuntos
de interesse da EF, além de destacar a
importância da inserção do profissional na promoção da saúde.

As datas e locais dos encontros
serão divulgados em breve no site:
www.crefsc.org.br. Para mais informações, entre em contato com os
representantes locais do CREF3/SC,
conselheiros ou acompanhe todas as
novidades no site.

Jogos Olímpicos 2016 - Voleibol
De 5 a 21 de agosto de 2016 o Rio de Janeiro receberá mais de 10 mil
atletas, de 205 países, para os primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul,
onde serão disputadas 306 medalhas, em 42 esportes. As Paralimpíadas
acontecem no mês seguinte, entre 7 e 18 de setembro, também no Rio. Nesta edição do Jornal do CREF3/SC vamos voltar a destacar os jogos que fazem
parte das Olimpíadas.
O esporte coletivo que mais rendeu
medalhas ao Brasil foi o voleibol (em
quadra e em praia são 20 medalhas
juntas). Criado em 1895, no estado de
Massachusetts, nos Estados Unidos,
como uma alternativa de esporte às
pessoas mais velhas, que não aguentariam o contato físico constante do
basquete, o voleibol se espalhou pelo
mundo rapidamente. Em 1918 foram
definidas algumas regras universais,
como o número de atletas em cada
lado da quadra, e que cada equipe só
podia dar três toques na bola antes
de ela cruzar a rede. Nos anos 30, a
disciplina chegou ao Leste Europeu.
Em 1933, a União Soviética realizou

seu primeiro campeonato nacional,
e na Tchecoslováquia surgia o bloqueio, uma inovação no esporte.
A modalidade entrou no programa olímpico na edição de 1964, em
Tóquio, com competições tanto para
homens como para mulheres. O
formato de disputa do Voleibol nos
Jogos Olímpicos começa com os 12
participantes divididos em dois grupos, nos quais todos se enfrentam.
Os quatro melhores de cada chave
avançam à etapa eliminatória, na
qual os melhores de cada lado da
chave se enfrentam pelo ouro. Os
perdedores das semifinais disputam
a medalha de bronze.
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Órgãos cobram a nomeação de profissionais de
EF para cargos ligados ao esporte no Estado
Unidos pela valorização profissional, o CREF3/SC, a
Associação dos Professores de Educação Física de Santa Catarina e o Centro de Ciências
da Saúde e do Esporte - CEFID/
UDESC, encaminharam ofício ao
governador do Estado, Raimundo
Colombo, para reafirmar o compromisso de primar pela qualificação dos serviços prestados ao
contribuinte catarinense, com
a nomeação de profissionais
de Educação Física habilitados
para assumir cargos ligados ao
Esporte.
Santa Catarina é referenciada pelo Ministério do Esporte
e pelos Dirigentes Esportivos dos Estados como estrutura ideal para o esporte. Para o CREF/SC, é natural

que profissionais de EF estejam comandando estruturas públicas na sua área de atuação.
De acordo com o ofício, esta é mais uma
oportunidade para profissionalizar e qualificar ainda mais o nosso
esporte, especialmente desenvolvendo um
trabalho integrado dos
órgãos Gestores Estaduais e Municipais com
as Federações Esportivas
e as Instituições de Ensino Superior de Educação
Física, visando manter o
esporte catarinense como
uma referência entre os outros estados brasileiros.

Fechamento autorizado. Pode ser
aberto pela ECT.

