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CREF3/SC lança campanha para a sociedade

Campanha com casos reais mostra
a Educação Física em situações
diferentes em vídeos (TV), anúncios
em jornais e redes sociais, além de
diversas matérias e entrevistas
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Objetivos e metas
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Mensagem do presidente

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

Planejamento, objetivos, metas, ética e
transparência foram as palavras mestras
que balizaram a gestão 2012/2015, pois
sabíamos que só era possível construir o
futuro, se houvessem diretrizes, foco ajustado, recursos e sobretudo, consciência da
responsabilidade que é estar à frente do
CREF3/SC, agora com 15 anos de atuação
no Estado.
Para representar uma categoria inteira
de profissionais, sem distinção, deve-se
ser capaz de olhar para todos os lados de
todas as questões. É preciso lidar com adversidades e com a complexidade de uma
profissão ainda em evolução. Tínhamos

a consciência de que para representar os
profissionais e a profissão de era preciso
muita maturidade, persistência e sobretudo conhecimento sobre o papel do Conselho e o que ele pode fazer por todos,
principalmente para a sociedade, que depende da nossa atuação para lhe garantir
segurança nas práticas de atividades físicas e esportivas.
A missão do CREF3/SC está baseada
na orientação e fiscalização do exercício
profissional para proteger usuários e praticantes daqueles que insistem em não levar à sério a EF, que não compreendem as
dimensões da saúde e qualidade de vida,
especialmente daqueles que insistem em
fazer do corpo humano um mero instrumento para ganhar dinheiro. Esta é a essência de um Conselho Profissional.
Reunimos colegas de profissão reconhecidos em suas regiões, que graças à
credibilidade abriram portas para a EF em
diversas esferas. Profissionais interessados
em fortalecer os alicerces da profissão, dar
sequência as conquistas, conhecedores da
legislação, capazes de unir a categoria, de
agir em causa comum, de promover a me-

Expediente

lhoria contínua, o crescimento sustentável
e trabalhar incansavelmente para colocar
nossa missão em prática todos os dias.
Nesta gestão demos continuidade ao
trabalho que o CREF3/SC em defesa dos
interesses da profissão, da preservação e
valorização do profissional no mercado de
trabalho, perante a sociedade, políticos,
juristas, legisladores, imprensa, formadores de opinião, Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais, entre outros,
pois estas sempre foram e continuarão
sendo ferramentas importantes para as
nossas conquistas.
A manutenção de uma forte rede política e institucional favorável se fez necessária, mas colocar verdadeiramente os interesses da categoria à frente de qualquer
opinião, desejo, ideia ou vontade pessoal
ou individual, foi a chave do sucesso desta
gestão. Encerramos este triênio com satisfação e com a certeza do dever cumprido
e desejamos muito sucesso aos colegas
que estarão a frente do CREF3/SC nos próximos anos, e sabemos que é de união,
empenho e respeito que a nossa profissão
precisa para ser reconhecida como merece.
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CREF3/SC lança campanha para a sociedade
Para mostrar o trabalho dos
profissionais de Educação Física
e sua relevância na sociedade, o
CREF3/SC produziu uma campanha institucional, para ser veiculada nos meses de setembro e outubro, que mostra casos reais da
diferença que profissionais fazem
na vida das pessoas em diferentes
situações. A campanha será veiculada em jornais e TV, além do
site e mídias sociais do Conselho.
Em outubro, estará presente na
internet, portais de notícias, jornais e redes sociais, com ênfase
na importância da Educação Física Escolar.

Conheça as modalidades
retratadas na campanha

Case Academia - Profissionais Jader
Sant’ana (CREF 004284-G/SC), Cristofi Sant’ana (CREF 006549-G/SC)

Case Terceira Idade - Profissional
Joseani Paulini Neves Simas
(CREF 000255-G/SC)

Case Educação Física Escolar - Profissional Hermes Toledo Praxedes
(CREF 008646-G/SC)

Case Esporte Adaptado - Profissional Suely Maria Guaraldo de
Araripe (CREF 010237-G/SC)

Case Ginástica Laboral - Profissional Claudia de Souza Santos
(CREF 000830-G/SC)

Case Esporte Adaptado - Profissional Carlos Eduardo Ramos de Camargo (CREF 001061-G/SC)

Case Reabilitação Cardiovascular
- Profissional Cícero Augusto de Souza (CREF 003878-G/SC)

Case Skate - Profissional Ricardo
Leonardo Borges (CREF 011473-G/SC)

Todos os profissionais, usuários
e alunos participaram da campanha voluntariamente e cederam os
direitos de imagem ao CREF3/SC.

Entre os principais
objetivos da campanha
podemos destacar:
Mostrar a diversidade de possibilidades de atuação na área, tanto
para o profissional de Educação Física quanto para a sociedade;
Chamar a atenção da sociedade para a importância destes profissionais e os resultados obtidos
para a saúde das pessoas quando
há a orientação de um profissional
habilitado;
Reforçar que a Educação Física
é uma profissão regulamentada e
que há um órgão fiscalizador do
exercício profissional, que tem a
missão de garantir para a sociedade o direito de ser atendida por
profissionais de Educação Física
nas áreas relacionadas, nos contextos da Educação, saúde, Esporte e qualidade de vida.

Dia do Profissional de Educação Física
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Comemorações marcam o Dia
do Profissional de Educação Física
Promover o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde são alguns dos
princípios básicos do profissional de
Educação Física, que comemora seu
dia em 1º de setembro, dia da regulamentação da profissão, instituída
pela Lei Federal nº 9.696, de 1998.
“Indispensável nos processos de or-

ganização, execução e supervisão de
atividades físicas, esportivas e recreativas, o profissional de Educação Física atua em uma das profissões mais
promissoras para os próximos anos
graças à promoção da saúde como
prioridade na sociedade brasileira”,
destaca Eloir Edilson Simm, presiden-

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou, no
dia 27 de agosto, Sessão Especial para homenagear o
profissional de Educação Física, instituições de reconhecido trabalho em prol do esporte, bem como personalidades de destacada contribuição para o desenvolvimento esportivo no Estado e no País. A solenidade foi
proposta pelo então deputado e conselheiro do CREF3/SC
Jean Leutprecht (CREF 000012-G/SC), em reconhecimento a trajetoria de sucesso e a valorização de várias modalidades que englobam a profissão.

A Funpeel - Fundação Promotora de Eventos, Esportes e
Lazer de Pomerode e a Secretaria Municipal de Educação,
com apoio das secretarias de Turismo e Saúde, realizaram
uma série de palestras na Semana do Profissional de Educação Física de Pomerode, instituída pela Lei Ordinária
2693, de 10 de dezembro de 2014.

te do Conselho Regional de Educação
Física de Santa Catarina.
O Dia do Profissional de Educação Física no Estado foi marcado por
ações de valorização, reconhecimento e proteção à sociedade, em diversas cidades. Confira algumas das
ações realizadas:

O auditor presidente do Tribunal de Justiça Desportiva
de Santa Catarina, Luciano Hostins, realizou no dia 1º
de Setembro, Sessão Ordinária para celebrar o Dia do
Profissional de Educação Física, na sede do TJD/SC, em
Florianópolis. Participaram do evento autoridades da
justiça desportiva e profissionais de Educação Física,
que receberam uma placa em homenagem à data.

A Câmara de Vereadores de Lages realizou sessão especial no dia 1º de setembro. A solenidade, proposta pelo
vereador Juliano Polese (PP), homenageou profissionais
que se destacaram na profissão com diplomas de honra
ao mérito.

Dia do Profissional de Educação Física
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Homenagens pelo Estado

A Unisul Tubarão realizou a Semana Academica do Curso de
Educação Física nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, com O Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópopalestras para acadêmicos.
lis - IES - realizou a Semanda da Educação Física, entre
os dias 30/08 e 01/09. Para abrir os trabalhos em comemoração ao dia do Profissional de Educação Física,
mostraram à comunidade algumas facetas do profisAulas de alongasionais como avaliação física, recreação, a ginástica e
mento, zumba e caos esportes.
minhada orientada
foram promovidas
pelo Núcleo de Academias da Associação Comercial Industrial de Chapecó, no
dia 1º de setembro.
O evento, gratuito,
contou com o apoio
do CREF3/SC.

A Prefeitura de Bom Retiro, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, promoveu a Semana da Pátria 2015 com o tema: Bom Retiro em Movimento. No dia 01/09, foi prestada uma homenagem
aos profissionais de EF.

Duzentos e sessenta
pessoas participaram da 3ª Corrida
Rústica, prova professor Edmar de Oliveira Pinto, realizada
no dia 30/08 pelo
curso de Educação
Física da Unoesc Joaçaba, com o apoio
do CREF3/SC, e das
prefeituras de Joaçaba e Luzerna.

A Associação Chapecoense de Futebol também
homenageou a data nas redes sociais.

Medalha do Mérito
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Profissionais recebem Medalha
do Mérito da Educação Física

Conselheiros do CREF3/SC e homenageados 2015 ao final da cerimônia, que foi marcada pela emoção

Em uma noite de muita emoção, os
profissionais de Educação Física Antônio
Farias Filho (CREF 000552-G/SC), Carlos
Alberto Anzoategui (CREF 000104-G/SC) e
Naida dos Santos Freitas (CREF 000117-G/SC),
além do Centro de Ciências da Saúde e
do Esporte – CEFID da Universidade do Estado de Santa Catarina (CREF 001967- PJ/SC),
representado pelo profissional Paulo Henrique Xavier de Souza (CREF 000107-G/SC) receberam a Medalha do Mérito da Educação Física, outorgada pelo Conselho
Regional de Educação Física – CREF3/SC.
O evento, realizado no dia 28 de agosto,

contou com a presença de profissionais
de Educação Física e autoridades do esporte catarinense.
Pelo sexto ano consecutivo, o CREF3/SC
homenageia pessoas e entidades que
tiveram significativa contribuição para
o desenvolvimento da Educação Física
e do esporte no Estado de Santa Catarina. 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. “O

objetivo da iniciativa é reconhecer os
exemplos de boas práticas dos profissionais de Educação Física do Estado,
resgatando os feitos realizados para
escrever a história da profissão no Estado”, destaca Eloir Edilsom Simm, presidente do CREF3/SC.
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

Antônio Farias Filho

Carlos Alberto Anzoategui

Naida dos Santos Freitas

Paulo Henrique de Souza - UDESC

Geral
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São José, Jaraguá do Sul e Araranguá
realizam Seminários de Formação

Os desafios da Educação Física foram debatidos durante
os Seminários de Educação Continuada de São José e Jaraguá do Sul, Araranguá e Tubarão e suas respectivas regiões. Profissionais de EF debateram sobre a intervenção do
profissional frente às suas responsabilidades sociais nos
diferentes campos de intervenção, além da importância
da inserção do profissional na promoção da saúde.
Em São José, no dia 21 de agosto, o presidente do
CREF3/SC, Eloir Edilson Simm, falou sobre a Educação Física e seus cenários, com foco no presente e no futuro da
profissão. “A Educação Física é uma das profissões mais
promissoras para os próximos anos. Com o bem-estar, a
qualidade de vida e a saúde como prioridade para a sociedade, o profissional de Educação Física se torna indispensável nos processos de organização, execução e supervisão de atividades físicas, esportivas e recreativas”,
destacou. Também palestraram no evento o Prof. Dr.
Markus Vinícius Nahas; Educação Física Escolar, com a
Profa. Ma. Elizabete Laurindo; Atividade Física e Qualidade de Vida do Profissional de Educação Física, com o
Prof. Es. Sidnei Amaral; e Relações Étnico Raciais, proferida pela Profa. Dra. Alexandra Alencar.
O debate envolvendo o cenário da EF no Estado foi
bastante proveitoso e com participação intensa dos
profissionais presentes em Jaraguá do Sul, no dia 31
de agosto. O então deputado estadual Jean Leutprecht (CREF 000012-G/SC) proferiu palestra de abertura
do Seminário falando sobre a importância da Educação
Física.
Em Araranguá, o Seminário foi realizado durante
a Semana Acadêmica de Educação Física, promovida
pela Faculdade do Vale do Araranguá, de 31 de agosto
a 04 de setembro. Acadêmicos do curso de Educação
Física e profissionais debateram o tema “Educação Física e Cidadania”.

Seminário foi realizado em São José no dia 21 de agosto

Em Jaraguá do Sul seminário foi realizado no dia 31 de agosto

Em Araranguá seminário foi realizado entre os dias 31 de agosto e 04 de setembro

Jean Leutprecht representou a Educação Física na Alesc
O profissional Jean Carlo Leutprecht foi o representante da Educação Física catarinense na Assembleia Legislativa do Estado. Jean assumiu a vaga de deputado
estadual e direcionou sua atuação em prol da valorização dos profissionais, do setor de turismo e dos pleitos dos municípios do Norte catarinense. Nos 60 dias de
mandato, Jean apresentou 13 Projetos de Lei. “Trabalhamos para que o Estado e
o país possa trabalhar com 1% do faturamento destinado ao esporte, pois tenho
a certeza que ajudará na educação e na saúde da sociedade”, disse. Foi por solicitação do deputado, que a Alesc retomou o Projeto de Lei 271/2013, de autoria da
deputada Ângela Albino (PCdoB), que institui a Política de Fomento para a Criação
de Pólos de Esporte de Ação e Natureza.

Eleições
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Profissionais de Educação Física
escolhem novos conselheiros

Foram eleitos no dia 10 de setembro os 10 novos conselheiros efetivos
e quatro suplentes do CREF3/SC, que
assumirão um mandato de seis anos à
frente do Conselho. A Chapa 2 “Transformação”, foi a vencedora do pleito,
somando 44.56% dos votos. A chapa 1
“Agir, Inovar e Progredir”, conquistou
40,27% dos votos. Os votos brancos
representaram 0,90% e os votos nulos
12,54% do total de votos computados.
Ao total, 3983 profissionais exerceram seu direito a voto. Todo o processo foi conduzido pela Comissão Eleitoral, durante o pleito e na contagem dos
votos, de forma transparente. Segundo o Presidente da Comissão Eleitoral,
Marcus Antônio Vasselai dos Santos
(CREF 008991-G/SC), a eleição correu

de forma tranquila e correta,
resultando em um processo
democrático e respeitando a
vontade dos profissionais de
Educação Física.

No final do mês de outubro
os conselheiros regionais eleitos serão empossados pelo
CONFEF. Na primeira reunião
plenária do CREF3/SC será
eleita a nova Diretoria e o
novo presidente para o mandato de três anos, bem como
será definida a composição
das comissões permanentes.
Participam deste processo os
conselheiros efetivos eleitos e
os que ainda possuem mandato até 2018.

Chapa Transformação
MEMBROS EFETIVOS

Profissional Gisele Soto Ribeiro (CREF 018439-G/SC) exercendo
seu direito ao voto, no dia 10 de setembro.

Eva Rosana de Oliveira Kuerten - CREF 005729-G/SC
Fabiano Braun de Moraes - CREF 001807-G/SC
Jean Carlo Sprotte - CREF 002502-G/SC
Jefferson Castanho Scherer - CREF 002427-G/SC
Maria Valéria Guglielmetto Figueiredo - CREF 011608-G/SC
Patrícia Esther Fendrich Magri - CREF 001487-G/SC
Paulo Rogério Maes Junior - CREF 001385-G/SC
Paulo Henrique Ströher - CREF 000320-G/SC
Sirley de Cassia Schmidt Spieker - CREF 004681-G/SC
Simone de Carvalho Barreto - CREF 001975-G/SC

MEMBROS SUPLENTES
Cleber da Rosa - CREF 005925-G/SC
Fernando Krelling - CREF 007007-G/SC
Gilberto Barbedo Zacouteguy - CREF 001188-G/SC
Marcelo Maas - CREF 011319-G/SC

Profissionais compareceram ao CREF3/SC para exercer o direito ao voto

Fechamento autorizado. Pode ser
aberto pela ECT.

