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Conquistas e realizações marcaram 2013
Alguns dos eventos realizados durante o ano: Assinatura da Nota Técnica 01/2013 entre a Secretaria de Estado de Justiça
e Cidadania, CREF3/SC e Procon-SC; audiência pública da Subcomissão de Saúde da Assembleia Legislativa; entrega da
Medalha de Mérito da Educação Física; Seminários Regionais de Educação Física; IES debatem propostas curriculares;
CREF3/SC discute Qualificação Profissional com Universidades.

Fiscalização

Qualificação

Livro

Ações primam
pelo exercício
legal da profissão

Seminários
Regionais agora
para os Gestores

Boas Práticas na
Educação Física
vão virar livro

Estado agora é dividido entre
oeste, norte e sul, facilitando
o trabalho dos agentes de
orientação e fiscalização

Serão sete encontros em cidades
estratégicas do Estado para
reunir gestores e profissionais
de Educação Física

O objetivo é reconhecer o
trabalho desenvolvido para o
aprimoramento da Educação
Física e da saúde da sociedade

Pág. 04

Pág. 05

Pág. 06

Mantenha seu cadastro atualizado para receber notícias online e impressos informativos do CREF3/SC

Objetivos e metas
2

Mensagem do presidente

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

O CREF3/SC inicia 2014 a pleno vapor. Para suprir a demanda das novas
ações orientadas pelo planejamento
estratégico e melhor atender os profissionais registrados e a sociedade,
estamos reestruturando os setores
de atendimento e fiscalização. No
ano passado, por meio de uma seleção pública, foram contratados oito
novos funcionários, que agora fazem
parte da nossa força de trabalho.

Hoje contamos com uma fiscalização ainda mais atuante, graças a
uma divisão estratégica de agentes:
um na região oeste, um no norte e
um no sul, uma conquista que facilita em muito nossas visitas. Cada
região foi delimitada de acordo com
a área de abrangência e a quantidade de estabelecimentos registrados,
agilizando a apuração de denúncias
e até mesmo o retorno aos locais
visitados. Com isso o CREF3/SC fica
mais presente, atendendo o planejamento estratégico e melhorando
a representatividade em todo o Estado.
Temos muitos projetos para o
ano, alguns já em andamento, como
o livro que reunirá Boas Práticas na
Educação Física catarinense, assunto que tratamos na página 6 do jornal, além do site do conselho onde
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podem ser feitas as inscrições e tiradas todas as dúvidas. Em maio é
a vez dos Gestores da Educação Física participarem dos Seminários
Regionais, promovidos pelo conselho em sete cidades estratégicas do
Estado, que vai tratar, entre outros
assuntos, da legislação específica,
questões éticas, tendências de mercado, gestão e marketing e sucesso
empresarial.
Todo esse esforço se realiza graças
às melhorias nos processos e forma
de atuação. Estamos focados em
nosso planejamento estratégico e
confiantes que nossas metas para o
ano serão conquistadas.
Que esse ano seja de muito sucesso e que estejamos cada vez mais
próximos para tornar a Educação Física cada vez mais forte e valorizada.

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
Jean Carlo Leutprecht – CREF 000012-G/SC

Conheça todos os membros das Comissões Permanentes
no site do CREF3/SC: www.crefsc.org.br

Balanço
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CREF3/SC apresenta balanço do ano
Em 2013, o Conselho Regional
de Educação Física de Santa Catarina atuou firmemente para que a
profissão continue sendo exercida
corretamente, uma das metas propostas pelo Plano Estratégico da
entidade. Para isso, realizou visitas
a prefeituras, federações, associações, fundações, estabelecimentos que oferecem atividade física
e esportiva, bem como em escolas
dos municípios de Santa Catarina.

Municípios visitados

Fiscalização
Denúncias

Em 2013, foram realizados eventos que aproximaram ainda mais
o conselho dos profissionais de EF
no Estado. Uma cruzada pela Educação Física foi iniciada em maio e

Registro PF e PJ

O trabalho do conselho em busca
de uma Educação Física mais forte, mais valorizada e que ofereça
melhores serviços à sociedade é
constante. Um dos destaques do
ano ficou por conta da assinatura da Nota Técnica 01/2013 entre
a Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania (SJC), CREF3/SC e Procon-SC, que se transformou em referência para atuação junto às academias, clubes esportivos e similares.

O trabalho do CREF3/SC não parou
por aí. A entidade monitorou, em todos os municípios, concursos públicos
e processos seletivos para a regularização de editais com a nomenclatura
correta para contratação de profissionais de Educação Física. Esse trabalho já vem sendo realizado há alguns
anos e tem gerado bons resultados.
As prefeituras e empresas passaram a
consultar o CREF3/SC antes de elaborar os editais e os profissionais se candidatam às vagas indicadas para a sua
formação profissional. Os contatos
realizados com as prefeituras de Santa Catarina, solicitando que as contratações sejam realizadas de acordo
com as legislações pertinentes, estão
sendo respondidos positivamente.

mais de 3.500 profissionais participaram dos Seminários Regionais de
Educação Física, onde foram discutidos o fortalecimento da EF Escolar
e a Promoção da Qualidade de Vida.
Reconhecimento – Neste ano, a
entidade reconheceu o trabalho desenvolvido pelos profissionais da área,
entregando a Medalha do Mérito da
Educação Física – Professor Murillo
Barreto de Azevedo. Hilmar Luiz Clasen
(CREF 001150-G/SC), Luiz Antônio Zarelli
Martinez (CREF 000827-G/SC) e Roque
Rohr (CREF 002631-G/SC) receberam
medalhas, indicados como representantes dos profissionais de EF de Santa
Catarina. A Racer Academia de Ginástica
Ltda (CREF 000105-SC/PJ), de Florianópolis, foi agraciada como Pessoa Jurídica.
Confira alguns números do CREF3/SC
em 2013, que apontam o crescimento
do número de profissionais e pessoas
jurídicas registradas no conselho:

Fiscalização
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Fiscalização: 2014 de trabalho contínuo em
prol da profissão e fortalecimento de parcerias
Ações de orientação e fiscalização são programadas de acordo
com as regiões do Estado, primando sempre pelo exercício legal da profissão.

Paulo atuando no litoral catarinense, Mariana em fiscalização no oeste e Leandra em estabelecimento no norte do Estado.

O sol e calor do verão movimentaram as atividades físicas nas praias
catarinenses neste início de 2014.
Para garantir a qualidade dos serviços
prestados, todo o litoral do Estado foi
fiscalizado pelos agentes de orientação e fiscalização do CREF3/SC. A nova
divisão de agentes de orientação e fiscalização na região oeste, norte e sul,
vem agilizando em muito as visitas, a
apuração de denúncias e até mesmo
o retorno aos locais visitados. Cada
região foi delimitada de acordo com
a área de abrangência e a quantidade
de estabelecimentos registrados.
De norte a sul, leste a oeste, 368
visitas foram realizadas aos estabelecimentos, prefeituras, fundações municipais e demais locais que ministram
sessões de exercícios físicos e atividades físico-desportivas, que receberam
orientações sobre a profissão e sobre o
funcionamento regular. Cinco estabelecimentos das cidades de Florianópolis,
Passo de Torres, Tangará, São Francisco
do Sul e Brusque foram interditados,
dentro de um esforço contínuo da equipe de Fiscalização do Conselho para o
fortalecimento da profissão, sempre
com o apoio de importantes órgãos de
defesa da sociedade, como Vigilância
Sanitária, PROCON Municipal e Estadual, Prefeituras e Polícia Civil.

Nos dois primeiros meses do ano,
o destaque ficou por conta das inspeções nas modalidades de Surf, Stand
Up Paddle e Body Board oferecidas nas
praias, onde foram visitados mais de 30
locais em todo o litoral Catarinense. Em
Florianópolis, por exemplo, a Ação contou com o apoio do PROCON Estadual,
SESP – Secretaria de Serviços Públicos
e Gerência de Fiscalização de Jogos e
Diversões – GEFIJ, que resultou em interdições de locais que não possuíam
Profissionais de Educação Física para
ministrar as sessões. As ações contribuem para manter a qualidade dos serviços prestados e a segurança da população durante a prática das atividades.
São Miguel do Oeste, Guaraciaba,
Barra Bonita, Paraíso e Descanso foram
as primeiras cidades visitadas no oeste
em 2014. A agente Mariana C. Teixeira
de Freitas (CREF 017090-G/SC) passou
ainda por Tangará, Pinheiro Preto, Videira, Fraiburgo, Água Doce, Treze Tílias, Ibicaré, Luzerna, Herval D’Oeste,
Erval Velho, Lacerdópolis, Ouro, Capinzal, Joaçaba, Xanxerê, Faxinal dos Guedes, Vargeão, Ponte Serrada, Campos
Novos, Abdon Batista, Celso Ramos,
Zortea, Vargem, Brunópolis, Monte Carlo e Ibiam. Os agentes Leandra Capanema Teixeira (CREF 010002-G/SC) e Paulo
Henrique Wojcik (CREF 014570-G/SC)

dividem o norte, leste e o sul de SC e
já estiveram nas cidades de Passo de
Torres, Balneário Gaivota, Balneário Arroio do Silva, Araranguá, Içara, Itapoá,
São Francisco do Sul, Barra Velha, Bom
Retiro, Urubici, São Joaquim, Jaraguá
do Sul, Massaranduba, Navegantes, Itapema, Bombinhas, Garopaba, Laguna e
Imbituba, além de municípios da Grande 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. “Os
agentes de Orientação e Fiscalização,
em todas as visitas, orientam os estabelecimentos a manterem os documentos atualizados junto ao Conselho,
bem como a manter expostos aos consumidores o Certificado de Pessoa Jurídica válido e expedido pelo CREF3/SC;
Alvará Sanitário e de Funcionamento,
também válidos; Quadro Técnico com a
relação de profissionais contendo foto,
nome, n°. de registro e modalidade;
placa sobre o uso inadequado de anabolizantes, conforme a LEI Nº 13.719,
DE 02 DE MARÇO DE 2006, tabela de
preço e o código de defesa do consumidor”, expõe Cristiane Lindner Giorgi
(CREF 010363-G/SC), Supervisora de
Atividades Fins do CREF3/SC.

Seminários Regionais
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Gestores são o novo foco dos Seminários
Regionais 2014 realizados pelo CREF3/SC
Chapecó

O primeiro seminário ocorrerá em
Itajaí, em 2 de maio, dentro da Expo
Fitness & Sports 2014, considerada a
maior feira do segmento fitness do
Sul do país. Estarão em pauta assuntos como a responsabilidade técnica dos profissionais responsáveis pelas
PJ´s; o exercício profissional com habilitação e qualificação; a responsabilidade civil; a legislação específica,
as questões éticas, as tendências de mercado, gestão e
marketing e sucesso empresarial. Palestrantes especializados vão debater os assuntos, com a participação de
órgãos que tenham relação direta com a qualidade dos
serviços prestados à comunidade.

Programação
Local: Centreventos de Itajaí - Auditório Science
Dia 02/05
13h00 às 13h30
Abertura
Palestrante: Gestores do CREF3/SC
13h30 às 15h30
Normas de funcionamento de estabelecimentos prestadores de
serviço na área da atividade física e esportes:
Orientações da Vigilância Sanitária, PROCON e Corpo de Bombeiros
15h30 às 16h30
Continuação - Orientações do SIACADESC, Conselho Regional de
Contabilidade e Comissão de Fiscalização do CREF3/SC
16h45 às 17h45
Responsabilidade técnica: Aspectos legais (civil, penal, administrativo) e ético-profissional
17h45 às 18h45
Gestão de Negócios – Identificação de oportunidades, Empreendedorismo, Administração de negócios, Liderança, Recursos
Humanos, Marketing

Blumenau

Itajaí

polis

Joinville

Florian
ó

Estabelecimentos que atuam com
atividades Físicas e/ou Esportiva em
Santa Catarina são o novo foco dos
Seminários Regionais, que serão realizados pelo CREF3/SC a partir de
maio. Os encontros estão marcados
em sete cidades estratégicas: Chapecó, Lages, Blumenau, Itajaí, Joinville,
Criciúma e Florianópolis, locais de
fácil acesso para todos os gestores e
profissionais de Educação Física.

Lages

Criciúma

As datas dos próximos seminários 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.

Geral
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Indicações para a Medalha do Mérito
da Educação Física vão até 10 de maio
Pelo quinto ano consecutivo, o
CREF3/SC vai homenagear os principais destaques da Educação Física em
Santa Catarina. Até o dia 10 de maio,
profissionais de EF do Estado podem
procurar um conselheiro do CREF3/SC
para fazer uma indicação e torcer
para que seu candidato seja um dos
homenageados do ano a receber a
“Medalha do Mérito da Educação
Física - Professor Murillo Barreto de
Azevedo”.

rico da empresa, além do parecer do
conselheiro que justifique a indicação.
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 001060-G/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.

O processo é simples. Basta procurar um conselheiro e fazer a indicação, de acordo com a resolução
048/2009-CREF3/SC, de 02 de junho
de 2009, que deverá ser protocolada
na secretaria do conselho, contendo
o currículo do profissional ou histó-

Conheça os critérios no link:
http://www.crefsc.com.br/index2.
php?id_conteudo=33

CREF3/SC lança edital para publicar as Boas
Práticas na Educação Física Catarinense
O Conselho Regional de Educação
Física de Santa Catarina quer contar
as experiências profissionais de sucesso no âmbito da Educação Física
catarinense. Para isso, um livro com
relatos das atividades, projetos ou
programas desenvolvidos (ou em desenvolvimento) pelos profissionais de
EF do Estado, em qualquer âmbito de
atuação na área, será o resultado do
Edital Nº 001/2014, lançado no dia 24
de fevereiro. As inscrições de artigos
são gratuitas e estão abertas até o
dia 04 de abril, no site do CREF3/SC
(www.crefsc.org.br).
As Boas Práticas desenvolvidas por
profissionais catarinenses serão avaliadas por uma comissão julgadora e 15
projetos serão publicados no formato de livro. O objetivo é reconhecer o

trabalho desenvolvido para o aprimoramento da Educação Física e da
saúde da sociedade. “A intenção é
divulgar experiências inovadoras e
transformadoras na área para propiciar a reflexão crítica sobre as boas
práticas na Educação Física catarinense”, destaca Eloir Edilson Simm,
presidente do CREF3/SC.
Comissão Editorial
Conselheiros:
Delmar Alberto Tôndolo
José Heriberto de Oliveira
Markus Vinicius Nahas
Pedro Jorge Cortes Morales
Rudy José Nodari Júnior
Confira o Edital e envie sua proposta
de acordo com as orientações e prazos

para o e-mail: jornalista@crefsc.org.br.
Mais informações no site do CREF3/SC
ou no 48 3027-6310 – Denyse.

Mobilidade Acadêmica
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Mobilidade acadêmica: Expanda suas
fronteiras com a Educação Física
Transformar o conhecimento para a realidade local. Evolução técnica, pessoal e profissional.
Absorver diferentes culturas. Isso faz parte da bagagem de acadêmicos e professores
que fazem cooperação científica entre países e pesquisadores.
Aperfeiçoar o conhecimento e çoa, aprende e divide conhecide quebra ganhar evolução téc- mento. Ao retornar, está muito
nica, pessoal e profissional são mais crítico com o poder público,
resultados de uma aposta no fu- com a universidade, com as próturo: a mobilidade acadêmica. prias atitudes. Ele volta com ouCada vez mais procutros parâmetros e
rada por profissionais O i nte r c â m b i o d e cheio de vontade
de Educação Física, informações amplia não de aplicar e adapa atividade eleva o apenas os horizontes, tar o aprendizado
pesquisador a outro mas tem reflexo no localmente. Esse
patamar, fomentando currículo profissional. é o grande barato,
a transformação do “O acadêmico de hoje é o mudar o mundo
conhecimento absor- profissional de Educação ao seu redor ”, arvido em outros países F í s i c a d e a m a n h ã , gumenta. Segunnuma revolução lo- seja ele inserido no do Rudy, muitas
cal, na sua cidade, na
vezes a Educação
meio universitário,
sua região. Essa tamFísica reproduziu
como professor, ou no
bém é uma aposta do
modelos e métoprofessor Rudy José mercado de trabalho, dos de outros paíNodari Júnior (CREF nas academias e afins. ses, como Estados
000321-G/SC),
con- O currículo que leva a Unidos e Canadá,
selheiro do CREF3/SC experiência no exterior mas não se tinha
e que soma ao currí- é muito valorizado em a visão real braculo o trabalho como qualquer área”.
sileira. A internaCoordenador de Mocionalização probilidade Acadêmica para as Amé- porciona a mudança da forma de
ricas da Rede Euroamericana de observar e entender o mundo e o
Motricidade Humana (REMH) e comprometimento com a região
no Laboratório de Fisiologia do o instrumentaliza a modificar a
Exercício Unoesc Joaçaba. Como realidade local. “O pesquisador
pesquisador reconhecido, o dou- evolui com a cultura absorvida. E
tor em Ciências da Saúde sabe desse conhecimento se dá a remuito bem como é ser fisgado volução: vira a chave transformapela rede do conhecimento mun- dora da sociedade”, destaca.
do a fora.
O intercâmbio de informações
A paixão pelo trabalho é senti- amplia não apenas os horizonda nas palavras. Move o pesqui- tes, mas tem reflexo no currícusador a desafiar o mundo. E faz lo profissional. “O acadêmico de
com que ele interaja com o resto hoje é o profissional de Educação
do mundo. “É um tratado de co- Física de amanhã, seja ele inserioperação científica. O estudante do no meio universitário, como
vai para outro país, se aperfei- professor, ou no mercado de tra-

Professor Rudy José Nodari Júnior (CREF 000321-G/SC),
conselheiro do CREF3/SC

balho, nas academias e afins. O
currículo que leva a experiência
no exterior é muito valorizado
em qualquer área”, afirma.
A Educação Física, segundo o
professor, é tão dinâmica quanto o mundo atual. E a pesquisa
é uma mola propulsora para a
mudança. Atualmente, Rudy serve de estímulo aos acadêmicos.
Com viagens marcadas para a
França, Chile e Itália neste ano,
instrui os acadêmicos a estarem
preparados para as oportunidades. “A mobilidade acadêmica
proporciona a construção de ferramentas para o futuro. Faça um
contrato de risco com o futuro. O
resultado pode ser surpreendente para a percepção da Educação
Física e também para a carreira”,
finaliza.

Geral
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Academia ao ar livre: um local de exercício físico orientado
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. Para a
construção destas academias, muitos municípios vêm buscando apoio
financeiro junto ao Governo do Estado, através da apresentação de
projetos ao Fundesporte.

Michele de Souza Serejo
(CREF 003064-G/SC)
Conselheira do CREF3/SC

Seguindo a tendência da democratização de espaços para a realização de exercícios físicos, os
municípios de Santa Catarina têm
instalado cada vez mais academias
ao ar livre em espaços públicos. A
proposta desses espaços é incentivar a prática de atividades físicas e

Sem dúvida esses espaços ajudam
a sair do sedentarismo, mas a preocupação agora passa a ser outra: a
qualidade das atividades realizadas
nestes espaços. Nem sempre observamos a presença de profissionais
de Educação Física nestas academias para orientar a população.
Sem a presença destes profissionais, não é raro os frequentadores
realizarem os exercícios de forma
incorreta, aumentando os riscos de
lesões. Neste sentido, como representante dos Profissionais de Edu-

cação Física no Conselho Estadual
de Esporte, defendemos a necessidade da presença dos Profissionais
de Educação Física nestes espaços,
garantindo a realização de exercícios de forma segura.
Após muito debate, o Conselho
Estadual de Esporte definiu, em
reunião realizada no último dia 26
de fevereiro, que a aprovação de
projetos que envolvem recursos
para a construção destas academias
ficará condicionada à apresentação
de um planejamento de utilização,
vinculando, obrigatoriamente, a
contratação e/ou disponibilização
de Profissionais de Educação Física
para a orientação. Quem ganha com
esta norma, com certeza é a população, que poderá realizar seus exercícios de forma orientada e segura.

Anuidades 2014
Encerra no dia 31 de março o prazo para pagamento da anuidade ao exercício 2014, com maior desconto.

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 pelo Correio em
fevereiro. Caso não tenha recebido em sua residência, solicite

Veja tabela de valores da Anuidade 2014, conforme Resolução
Nº 078/2013/CREF3/SC, válida para registrados no CREF3/SC
até 31/12/2013 .

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Para pagamento em parcela única efetuado até

R$ 198,00 31 de março de 2014 (desconto de 58,26%)

Para pagamento em parcela única do dia 1º de

R$ 272,60 abril a 31 de julho de 2014 (desconto de 44,22%)
Para pagamento a partir de 1° de agosto de
R$ 474,37 2014. Com correção monetária, juros e multa

Para pagamento em parcela única efetuado até

R$ 357,00 dia 31 de março de 2014 (desconto de 69,54%)
R$ 418,00 Para pagamento em parcela única do dia 1º de

abril a 31 de julho de 2014 (desconto de 65,39%)

R$ 1.172,34 Para pagamento a partir de 1° de agosto de

2014. 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.
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