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Dia do Profissional de Educação Física
Entrega da Medalha do Mérito da Educação Física marcou o início das comemorações relativas à data.
Honraria foi entregue a profissionais que se destacaram na profissão em noite de muita emoção.
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Dia do Profissional:
confira eventos
realizados em SC

Seminário contou com a participação dos autores do livro de Boas
Práticas na Educação Física, em
evento realizado em Florianópolis

Nos meses de julho, agosto e
setembro, os agentes de orientação e fiscaliação do CREF3/SC
visitaram 80 cidades do Estado

Os profissionais de Educação Física de todo o Estado comemoram a data com corridas, palestras, caminhadas e muito mais
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Mensagem do presidente

Irineu Wolney Furtado
(CREF 003767-G/SC)
1º Vice-Presidente do CREF3/SC

No dia 1º de Setembro, celebramos o dia do Profissional de Educação Física. A busca pela valorização
da profissão tem sido intensificada,
estamos propondo a cada dia ações
que objetivam maior reconhecimento da Educação Física nos diferentes
âmbitos do contexto social, mostrando à sociedade a importância da atividade física orientada por profissionais habilitados.

Em comemoração à data, realizamos o Seminário Estadual de Boas
Práticas na Educação Física, onde
profissionais contaram as experiências relatadas no livro “Boas Práticas na Educação Física Catarinense”,
lançado durante o Seminário, em
Florianópolis. A origem e as temáticas das propostas foram bastante
diversificadas, o que, certamente,
mostra o dinamismo da Educação
Física Catarinense e enriquece a coletânea materializada na publicação.
A experiência foi muito proveitosa, o
que nos remete a projetar uma nova
edição para 2015.
Como em anos anteriores foram
homenageados profissionais que
contribuíram para o engrandecimento e defesa da profissão com
a Medalha do Mérito da Educação Física, entregue aos profissio-
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nais 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). Com
muita emoção destacamos esses
profissionais em nome de toda categoria, que diariamente trabalham
para que a Educação Física seja respeitada e valorizada.
Em todo o Estado, a data foi lembrada por diversas ações: corridas,
jantares, aulas e debates prestaram
reverência ao profissional, conforme
mostraremos nas próximas páginas
do Jornal do CREF3/SC. Confira um
pouco das comemorações, mas lembre-se: todo dia é dia para celebrar
a Educação, a Saúde, o Esporte e a
Qualidade de Vida, áreas de nossa
atuação na Educação Física.

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
Conselheiro Federal
Marino Tessari - CREF 000007–G/SC - 2º Vice-Presidente
Conheça todos os membros das Comissões Permanentes
no site do CREF3/SC: www.crefsc.org.br
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Profissionais recebem Medalha
do Mérito da Educação Física

Conselheiros do CREF3/SC e os homenageados do ano, na noite de entrega da Medalha do Mérito da Educação Física, em Florianópolis

Mais um grupo entra para a galeria
de homenageados com a Medalha do
Mérito da Educação Física Professor
Murillo Barreto de Azevedo. No dia 29
de agosto, abrindo as comemorações
ao Dia do Profissional de Educação
Física, o CREF3/SC entregou a medalha aos 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), representada pela profissional Cleuza Gonsalez
de Ávila Soares (CREF 000294-G/SC),

em evento realizado em Florianópolis.
Uma coincidência marcou a entrega: os
três profissionais que receberam a honraria tiveram a atuação consagrada no
handebol, seja como atleta ou técnico
esportivo.
“Queremos reconhecer os profissionais que servem de exemplo pelo trabalho realizado em benefício da nossa
profissão. Esse é o objetivo desta iniciativa, exaltar a dedicação ao longo dos
anos para que a Educação Física seja
cada vez mais valorizada e respeitada”,
destacou o conselheiro Vitélio Jacinto
Daniel (CREF 000244-G/SC), idealizador

da iniciativa.
Realizada pelo quinto ano consecutivo, homenageia profissionais
que contribuíram para o engrandecimento e defesa da profissão. A Medalha do Mérito da Educação Física
é a maior honraria atribuída àqueles
que, de forma notável ou relevante,
contribuíram para o engrandecimento e defesa da profissão. A outorga
leva o nome do Professor Murillo Barreto de Azevedo, fundador e diretor,
em 1970, do primeiro curso de graduação em Educação Física em Santa
Catarina, atual Univille, em Joinville.

Homenageados

Dario Rebelo dos Passos Filho,
de Itajaí
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Ivan Carvalho da Rosa, de
Saudades

Tufi Carlos Torres, de
Videira

Training Park Personal - Cleuza Ávila Soares, de Chapecó
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Dia do Profissional de Educação Física
é marcado por comemorações em SC
O Dia do Profissional de Educação Física foi marcado por ações de valorização, reconhecimento e proteção à
sociedade, em diversas cidades do Estado. Oficialmente, 1º de Setembro é o dia da regulamentação da profissão, instituída pela Lei Federal nº 9.696, de 1998.
Em Santa Catarina, além de manifestar-se nas ruas, o profissional de Educação Física recebeu reconhecimento por meio de apoio do poder público. Confira algumas das ações realizadas:

A programação do Dia do Profissional de Educação Física em
São José foi debatida com a prefeita municipal, Adeliana Dal
Pont. O encontro contou coma presença do vereador Adriano de Brito (CREF 001490-G/SC), do Vice Presidente do CONFEF, representando também o CREF3/SC Marino Tessari (CREF
000007-G/SC), do Presidente do Sindicato dos Profisssionais de
Educação Física, Alziro Antônio Golfetto (CREF 004430-P/SC), e
da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, Flávio Soares Stersi
dos Santos (CREF 001159-G/SC), entre outras autoridades.

A Câmara Municipal de Vereadores de Florianópolis homenageou os profissionais de Educação Física no dia 08 de setembro. O requerente da homenagem, vereador Coronel
Paixão (PDT), destacou alguns benefícios que a prática do
esporte e de atividades físicas pode proporcionar. “A Educação Física é promotora de práticas preventivas de doenças
e construtora de uma sociedade mais saudável e igualitária,
e por isso nada é mais justo do que reconhecer o espaço e
o relevante papel deste profissional”, destacou o vereador.

No dia 30/8, as doze Academias integrantes do Núcleo das
Academias de Chapecó realizaram uma ação de divulgação,
esclarecimentos e conscientização da população circulante
na Avenida Getúlio Vargas, com o objetivo de alertar para que
o praticante de atividade física busque sempre a segurança,
a qualidade e o conhecimento através de um Profissional de
Educação Física que seja registrado no Conselho Regional.
A Câmara Municipal de São José realizou Sessão Comemorativa no dia 02 de setembro. Participaram da homenagem o Vereador Orvino de Ávila (PSD), a Superintendente Municipal de
Esporte e Lazer Andreia Grando, a professora Alzira Isabel da
Rosa da Secretaria Municipal de Educação, o Vice-Presidente
do Conselho Federal de Educação Física Professor Marino Tessari, o Diretor do CEFID Paulo Xavier de Souza e o representante
do Conselho Estadual de Educação Física Luiz Cláudio Cardoso,
entidades da área e profissionais de Educação Física.
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Udesc
A Udesc realizou a Semana
do Profissional em Educação Física, com mesas-redondas e palestras nos dias
8 e 9 de setembro, voltadas
aos estudantes da área e
com a participação de renomados palestrantes.

Unesc
Em Criciúma, a Unesc realizou, no dia 05 de setembro, um jantar comemorativo aos 40 anos do
Curso e ao Dia do Profissional de Educação Física
para os Professores e funcionários da instituição.
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Debate sobre a profissão em Lages
Dia 1 de setembro foi comemorado em Lages com uma reunião
para debater a profissão e também com uma confraternização entre os profissionais de Educação Física. O encontro aconteceu no
SESC, entidade parceira do CREF3/SC nas atividades que se realizam
na Região. Na foto alguns profissionais participantes do encontro.

Alunos do Colégio Nossa Senhora
da Conceição do Bairro dos Ingleses,
Florianópolis, participaram de uma
caminhada com parada na academia ao ar livre, além de um torneio
de voleibol, com a participação das
professoras de Educação Física e da
professora de matemática. Foto enviada pela profissional Francieli Frigeri (CREF 012678-G/SC).

A faculdade Jangada, de Jaraguá do Sul, realizou várias atividades para a comunidade em geral,
no dia 31 de agosto. Futsal, Volei,
Handebol, skate, dança e brinquedos para as crianças foram algumas das atrações.
Mesmo debaixo de chuva, todos
os 206 atletas que largaram para as
provas de 5 e 10 quilômetros da 2ª
Corrida Rústica entre Luzerna e Joaçaba cruzaram a linha de chegada,
no dia 31 de agosto. A marca demonstra a superação dos competidores, a grande maioria amadores.
Em comemoração ao dia
do profissional de Ed. Física foi realizado um Aulão
de Abdômen em Indaial,
ministrado por mim Prof.
Ricardo Larsen da Veiga
(CREF 014594-G/SC), juntamente com todos os alunos do Studio Pro Training.

A Escola Prof Ary Manoel dos Santos, de Garopaba realizou a semana do profissional de Educação Física, de
01 a 05/09. Houve uma roda de conversa e diversas
atividades envolvendo os alunos do pré até a 5ª série,
lembrando a importância da data, afirma o profissional William Vargas Paes (CREF 015102-G/SC).

Em Joinville foi realizada a I Semana da Qualidade
de Vida de Joinville, com o tema “Obesidade Infantil:
Alimentação e Prática da Atividade Física - Aspectos
Preventivos”. Mais de 600 profissionais e acadêmicos participaram dos debates.
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“Vamos Todos Correr em Busca de Uma Vida Com Mais Qualidade de Vida e Saúde!” foi o
tema do evento promovido pelo
SESI Farmácias com apoio do
CREF3/SC, e teve como objetivo
incentivar o estilo de vida ativo
e saudável do trabalhador da
indústria e da comunidade em
geral. O evento foi em Joinville,
no dia 31/08.
O Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis
realizou a Semana da Educação Física com palestras no
auditório da faculdade para
estimular os acadêmicos a valorizar a profissão que escolheram, além de dar ênfase sobre
a importância da profissão.

08/10/2014 12:07:35

6

Seminário

Boas Práticas na Educação Física:
seminário foi realizado com sucesso

Profissionais de Educação Física autores e co-autores do Livro de Boas Práticas na Educação Física, durante o Seminário

Com tempo cronometrado e muita
informação, os autores do Livro “Boas
Práticas na Educação Física Catarinense” abrilhantaram o Seminário
Estadual de Boas Práticas na EF Catarinense, realizado em Florianópolis,
no dia 29 de agosto, também como
parte das comemorações ao Dia do
Profissional de Educação Física.

ção Física na atenção básica à saúde
foram temas abordados no livro.
Para os profissionais envolvidos, o
evento foi muito proveitoso e a iniciativa
deve ser mantida pelo Conselho. “Realizar um projeto já é muito gratificante. Servir de exemplo para que outros
profissionais desenvolvam novas ideias
que vão melhorar nossa profissão é uma
experiência maravilhosa”, destaca a profissional Mirian Dolzan (CREF 000329-G/SC),
uma das autoras do livro.

Assim como ela, os autores apresentaram experiências transformadoras nas suas áreas de atuação. O
profissional Fernando Carvalho (CREF
008123-G/SC), de Tubarão, contou
sobre a inclusão das atividades circenses na escola, primando pela inclusão de todos os alunos nas atividades. “O projeto resultou em uma
mudança de postura, de comportamento, cooperação entre os alunos,
além da elevação de autoestima”,
ressalta Fernando.

Propostas inovadoras nas aulas de
Educação Física e na prática de esportes na escola, práticas de atividades físicas orientadas à
comunidade em geral,
programas de atividades físicas, oferecidos
por diversas instituições
envolvendo
crianças,
adolescentes, adultos
jovens ou idosos, programas de promoção da
saúde de trabalhadores
com foco na prática de
atividades físicas, gestão
de programas de exercícios físicos em condomínios e a atuação do
Conselheiros do CREF3/SC se juntam aos autores do livro, em tarde de apresentação de relatos
profissional de Educa-
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Agentes realizam aproximadamente 700
fiscalizações nos últimos 3 últimos meses
O Setor de Orientação e Fiscalização do CREF3/SC fechou o segundo
semestre de 2014 com cerca de 700
fiscalizações realizadas em estabelecimentos que oferecem atividades
físicas e/ou esportivas, prefeituras,
fundações, escolas e profissionais,
em 80 cidades do Estado.
No período foram interditados
10 estabelecimentos, com apoio
das Vigilâncias Sanitárias e Procons
Municipais. O Setor também acompanhou a abertura de concursos públicos e processos seletivos com vagas para profissionais de Educação
Física no Estado. Foram enviados
ofícios de orientação a todas as instituições que apresentaram concursos classificados como irregulares
pelo setor. Para encontrar os editais
com vagas em aberto, acesse o site
do CREF3/SC: www.crefsc.org.br, no
item Oportunidades de Trabalho.
Oeste - A agente Erica Garcia da

Silva (CREF 018042-G/SC), que passou por um período de treinamento em Florianópolis, assumiu as
fiscalizações na região oeste, em
setembro.
Multas - A partir do dia 15 de setembro, o CREF3/SC iniciou o sistema
de aplicação de multas por irregularidades encontradas pelos Agentes
de Orientação e Fiscalização do Conselho, quando da não observância
das normas pertinentes ao exercício
Profissional de Educação Física.
Os fiscalizados possuem 30 dias a
contar da data de fiscalização para
encaminhar a defesa prévia, conforme modelo disponível no site do Conselho. As resoluções nº 077/2013,
que dispõe sobre os valores das
referidas multas, e nº 079/2014,
dos Procedimentos de Aplicação de
Multa e Conciliação, também já estão disponíveis para consulta no site
www.crefsc.org.br.

Veículos de uso exclusivo para a fiscalização

Fique atento
O CREF3/SC está emitindo um
novo modelo de Cédula de Identididade Profissional, com tamanho
menor. Mas não se preocupe: você
não precisa substituir o documento,
apenas quando terminar o prazo de
validade. Fique atento para a validade, é importante verificar para evitar
transtornos. Mantenha-se em dia!

O setor de Orientação e Fiscalização do CREF3/SC conta agora com três carros
para a atuação em Santa Catarina. Os veículos, com identificação do Conselho,
são de uso exclusivo da fiscalização, darão maior visibilidade ao CREF3/SC e
serão rapidamente reconhecidos nas cidades onde o setor está em atividade.
A aquisição dos veículos faz parte das ações do planejamento estratégico, com o intuito de consolidar o conselho como referência de qualidade e representatividade para a Educação Física.
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Institucional
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Comissão de Ética Profissional do CREF3/SC
atua na valorização da profissão
A Comissão de Ética Profissional do
CREF3/SC vem atuando desde 2001
com o objetivo de fortalecer a profissão, promovendo os princípios éticos
que regem a área. Em 2014, a comissão
apurou dois Processos Éticos e Disciplinares: um profissional foi condenado
à pena de cancelamento de registro e
outro foi condenado à pena de censura
pública.
A comissão recebeu 30 denúncias
éticas do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), no período, sendo instaurados
Processos Éticos e Disciplinares em diversas situações. Importante ressaltar
que as penalidades são aplicadas de
acordo com o descumprimento do disposto no Código de Ética dos Profissio-

Comissão de Ética Profissional reunida

nais de Educação Física. “Temos o compromisso de manter a qualidade na
Educação Física, qualificando e valorizando o profissional e fazendo com que
seja cumprido o disposto no Código de
Ética Profissional que regulamenta a
categoria”, destaca Joel Modesto Casa-

grande (CREF 000186-G/SC), presidente da Comissão. Mais do que o simples
cumprimento da normatização do Código de Ética Profissional, é importante
refletirmos sobre as condutas na prestação de serviços com responsabilidade e qualidade para toda a sociedade.

Fechamento autorizado. Pode ser
aberto pela ECT.
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