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Prezados(as) Esportistas!
O esporte é reconhecido como um facilitador importante para o
desenvolvimento humano e para a paz. Sua promoção favorece a
tolerância e o respeito entre as pessoas, empoderando especialmente
as crianças, os jovens, as mulheres, os indivíduos e as comunidades a
tornarem-se protagonistas socialmente.
O esporte tem muito a colaborar com o desenvolvimento social
sustentável como um todo, e em particular com o desenvolvimento
relacionado com a saúde, a educação e a inclusão social. Para a
efetivação dos aspectos acima elencados são necessárias intervenções
e orientações corretas e efetivas nas diferentes práticas esportivas.
Entendemos que o profissional que possui as competências para
dinamizar e orientar de forma correta o esporte em seus diferentes
níveis é o profissional de Educação Física.
O Brasil apresenta um quadro de iniquidade no acesso às atividades
esportivas, portanto é necessário que as políticas públicas e iniciativas
na área ampliem as oportunidades para as crianças, para os jovens,
para as mulheres, para os homens, e fundamentalmente para as
pessoas em situação de vulnerabilidade social, os negros e as pessoas
com deficiência.
Em Santa Catarina precisamos estar unidos na busca de garantias
ao acesso e permanência dos praticantes ao esporte, ao mesmo tempo
na busca de ampliar os postos de trabalho nessa área aos profissionais
de Educação Física.
O esporte como ferramenta para o desenvolvimento da moral, da
ética e da plena cidadania deve, nos diferentes âmbitos da administração
pública e privada, ser planejado, dirigido e dinamizado por profissionais
com competência técnica, habilidade e responsabilidade social.
O CREF3/SC, buscando contribuir com o desenvolvimento do
esporte em Santa Catarina vem estabelecendo diálogo com as
entidades representativas do setor (FESPORTE, CED, TJD, Fundações
Municipais, Prefeituras e Federações esportivas) para a realização em
parceria de atividades que possibilitem a qualificação dos profissionais
de Educação Física que atuam nesse segmento.
Queremos contar com a contribuição de todos. Vamos juntos
fortalecer ainda mais o esporte catarinense.
Um grande abraço, contem sempre conosco.
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CREF3/SC investe em qualificação e inovação para
fortalecer a Educação Física em Santa Catarina

O

Conselho Regional de Educação Física –
CREF3/SC tem realizado uma série de ações
com o intuito de destacar a Educação Física
e o Esporte Catarinense. Nesta edição especial do
jornal do CREF3/SC você verá algumas ações do Conselho em benefício dos profissionais e do esporte de
nosso Estado.
Para o presidente do CREF3/SC, Irineu Wolney
Furtado (CREF 003767-G/SC), o investimento em inovação e capacitação tem transformado a relação entre o Conselho e os profissionais de Educação Física.
“Temos avançado bastante e estamos modificando
positivamente a percepção dos profissionais em relação a seu conselho de classe. Precisamos consolidar essas mudanças e a partir de 2018 vamos inovar
e avançar ainda mais”, afirma Irineu.
Preocupado com o futuro do esporte no Estado
e, consequentemente com a limitação de vagas de
trabalho para os profissionais de EF, o CREF3/SC se
reuniu com Secretário de Estado da Casa Civil para
tratar do cenário do Sistema Esportivo Catarinense,
para garantir que o exercício das atividades de
Educação Física e a designação de Profissional de
Educação Física sejam prerrogativas dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos
Regionais de Educação Física. Também foi criado,
em 2016, um documento com propostas para valorização do esporte, a partir do Fórum de Discussão
“Perspectivas para o Esporte de Santa Catarina”,
realizado pelo CREF3/SC com a participação da
Fesporte, Conselho Estadual de Esporte (CED),
Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina
(TJD/SC), Associação das Federações Esportivas do
Estado de Santa Catarina (Afesc), além de federações
esportivas e fundações de esportes catarinenses.
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Ainda com o foco no fortalecimento do esporte,
o Conselho vem se aproximando das federações esportivas para debater parcerias, além de discutir assuntos administrativos de interesse das entidades,
para estimular o esporte catarinense.

Implantação do CREF itinerante, que atende os
profissionais em todas as regiões do Estado.

Crescimento profissional
Em 2017 reunimos aproximadamente 2 mil
profissionais nos Seminários Regionais de Formação
Continuada, na II Jornada Catarinense de Educação
Física, em cursos apoiados e outros tantos em
cursos subsidiados pelo Conselho, somados aos
mais de mil acadêmicos que conheceram melhor o
funcionamento e as ações do CREF3/SC em palestras
institucionais realizadas em quase a totalidade das
universidades do Estado.

Realização de Seminários Regionais em toda
Santa Catarina para qualificação e aperfeiçoamento
profissional.

Descentralização das ações
Nos últimos anos, o Conselho tem apostado na
modernização das atividades, aproximando e facilitando o acesso dos profissionais aos serviços oferecidos. Isso fica mais visível com o CREF Itinerante,
que já passou por cerca de 20 cidades de norte a
sul do Estado. No entanto, a informatização da
Fiscalização tornou muito mais ágil o trabalho dos
agentes e o investimento na atualização do site e do
aplicativo movimentou a comunicação.
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Conheça todos os membros das Comissões
Permanentes no site do CREF3/SC
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Leia mais

Dirigentes reunidos para debater perspectivas
para o esporte catarinense.
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57º JOGOS ABERTOS MOVIMENTAM O ESPORTE
CATARINENSE

Presidente da Fesporte, Erivaldo Caetano Júnior,
durante cerimônia do Fogo Simbólico, em Brusque

C

idadania, respeito e amor, princípios dos Jogos Abertos de Santa Catarina, são cantados
no hino dos JASC e levados a todas as modalidades disputadas desde 1960, quando foi realizada
a primeira edição dos jogos, em Brusque. De lá pra
cá, 56 edições foram planejadas de acordo com o
que Arthur Schlösser idealizou nos anos de 1957, 58
e 59. Nesta edição, a 57º, a cidade de Lages espera
receber aproximadamente 4600 atletas de mais de
90 municípios disputando 46 troféus em 27 modalidades: atletismo, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, taekwondo, natação, remo,
tiro (armas curtas, armas longas e ao prato), triathlon, xadrez, basquetebol, bocha, bolão 16, bolão
23, futebol, futsal, handebol, punhobol, tênis, tênis
de mesa, voleibol e vôlei de praia.
O profissional de Educação Física é peça-chave
para o sucesso do evento, que desde a base, prepara os atletas para os jogos. “Em uma competição da
magnitude dos Jogos Abertos de Santa Catarina este
profissional está presente em quase todas as áreas
que compõem o evento: em quadra treinando as
equipes, na área técnica produzindo o boletim oficial,
na secretaria, no apoio logístico e até em outras áreas
como transporte, alimentação e hospedagem. Isso é
importante, pois mesmo atuando em áreas que aparentemente não têm nada a ver com a educação física
temos sempre um profissional que entende dos meandros do esporte”, afirma o presidente da Fesporte,
Erivaldo Caetano Júnior, o Vadinho.
Ele destaca ainda o trabalho desenvolvido pelos
profissionais de Educação Física na lapidação de talentos esportivos. “Muitos dos grandes atletas que
atuam nos Jasc foram descobertos pelo professor
geralmente na escola ou no clube. Ou seja, muitos
campeões dos Jasc, alguns até com passagem em
olimpíada, tiveram o auxílio técnico por meio do conhecimento de um profissional de Educação Física”.

Sede

Ano

Campeão

Vice Campeão

1960

Brusque

Florianópolis

Brusque

1961

Florianópolis

Florianópolis

Joinville

1962

Blumenau

Blumenau

Joinville

1963

Joinville

Joinville

Blumenau

1964

Porto União

Blumenau

Joinville

1965

Brusque

Blumenau

Joinville

1966

Lages

Joinville

Blumenau

1967

Joaçaba

Blumenau

Joinville

1968

Mafra

Blumenau

Joinville

1969

Joinville

Blumenau

Florianópolis

1970

Concórdia

Blumenau

Joinville

1971

Rio do Sul

Blumenau

Joinville

1972

Itajaí

Blumenau

Joinville

1973

São Bento do Sul

Blumenau

Joinville

1974

Criciúma

Blumenau

Joinville

1975

Chapecó

Blumenau

Joinville

1976

Tubarão

Blumenau

Joinville

1977

Florianópolis

Blumenau

Joinville

1978

Caçador

Blumenau

Florianópolis

1979

Blumenau

Blumenau

Florianópolis

1980

Jaraguá do Sul

Blumenau

Florianópolis

1981

Lages

Blumenau

Joinville

1982

Itajaí

Blumenau

Joinville

1983

Não realizado devido às enchentes

1984

Concórdia

Blumenau

Florianópolis

1985

Brusque

Blumenau

Joinville

1986

Joinville

Blumenau

Joinville

1987

Criciúma

Blumenau

Joinville

1988

Joaçaba

Blumenau

Florianópolis

1989

Joaçaba

Blumenau

Florianópolis

1990

Blumenau

Blumenau

Florianópolis

1991

Chapecó

Blumenau

Chapecó

1992

Joinville

Joinville

Blumenau

1993

Tubarão

Joinville

Blumenau

1994

Florianópolis

Blumenau

Joinville

1995

Rio do Sul

Blumenau

Joinville

1996

São Bento do Sul

Blumenau

Joinville

1997

Concórdia

Blumenau

Joinville

1998

Joaçaba

Blumenau

Joinville

1999

Chapecó

Blumenau

Florianópolis

2000

Brusque

Blumenau

Florianópolis

2001

Itajaí

Florianópolis

Joinville

2002

Lages

Florianópolis

Blumenau

2003

Blumenau

Blumenau

Florianópolis

2004

Indaial, Pomerode
e Timbó

Blumenau

Florianópolis

2005

Chapecó

Blumenau

Joinville

2006

Joaçaba, Herval d'Oeste
e Luzerna

Blumenau

Florianópolis

2007

Jaraguá do Sul

Blumenau

Joinville

2008

Indaial, Pomerode,
Rio dos Cedros e Timbó

2009

Chapecó

Florianópolis

Blumenau

2010

Brusque

Florianópolis

Joinville

2011

Criciúma

Florianópolis

Criciúma

2012

Caçador

Florianópolis

Itajaí

2013

Blumenau

Blumenau

Itajaí

2014

Itajaí

Itajaí

Blumenau

2015

Joaçaba, Herval d'Oeste
e Luzerna

Itajaí

Blumenau

2016

Tubarão

Cancelado devido às chuvas

Cancelado devido às chuvas

MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO E RECEBA
AS INFORMAÇÕES DO CREF3/SC
Mudou de endereço, telefone ou e-mail?
Comunique o CREF3/SC! Acesse os Serviços Online,
mantenha seu cadastro sempre atualizado e garanta o recebimento da Agenda 2018 no endereço indicado no cadastro (ou no endereço residencial).
O endereço desatualizado é a principal causa do
não recebimento de material enviado pelo Conselho.
Somente no início de 2017, mais de 500 agendas,
boletos e outros documentos foram devolvidos pelos Correios ao CREF3/SC por dificuldade de encontrar os destinatários. O problema é recorrente: em
média 10% dos documentos enviados retorna por
razões como mudança de endereço, falta de complemento ou número da residência, CEP incorreto
ou não retirada nos Correios (quando o agente dos
Correios não entrega na residência).
Com os dados atualizados você receberá regularmente informações sobre eventos e ações do
Conselho, notícias e muito mais. Mantenha seu cadastro atualizado!

ATUALIZE

SEU CADASTRO
ACESSE O SISTEMA
ONLINE E MANTENHA
SEUS DADOS
ATUALIZADOS

JÁ CONFERIU A VALIDADE DA CÉDULA DE
IDENTIDADE PROFISSIONAL?
Para exercer a profissão, o profissional de Educação Física deve sempre portar a Cédula de
Identidade Profissional, de acordo com a lei 9.696/98. Nos jogos, o regulamento também prevê
o porte da CIP, portanto, fique atento para a validade de sua cédula. Caso o documento esteja
vencido, solicite a renovação para evitar multas. É fácil e rápido. Basta apresentar ao CREF3/SC os
documentos abaixo:
•
Apresentar o Requerimento de Renovação de CIP (Preenchido e assinado, sem rasuras ou
abreviações), pessoalmente ou por correio, no endereço de nossa sede (Rua Afonso Pena, 625,
Bairro Estreito, CEP 88070-650, Florianópolis, Santa Catarina) juntamente com 2 (duas) fotos 3×4
iguais, recentes e de frente, para documento oficial, colorida e com fundo branco; Cópia autenticada do documento de identificação.
Aproveite o CREF Itinerante e regularize sua documentação!

APROVEITE O CREF ITINERANTE NO JASC
O CREF Itinerante estará nos JASC nos dias 2, 3, 4 e 5 de novembro. Durante o período, todos
os serviços do Conselho estarão disponíveis para profissionais e pessoas jurídicas. Será possível
fazer e renovar a Cédula de Identificação Profissional e Certificado, fazer o registro de Pessoa
Física e Jurídica, negociar pendências, além de tirar dúvidas sobre a regulamentação da atividade
profissional de Educação Física.
No primeiro ano de atuação, aproximadamente 600 atendimentos foram realizados pelo CREF
Itinerante em mais de 15 cidades do Estado. A próxima edição ocorre em dezembro, quando o
projeto se deslocará para Itapiranga, durante a realização do Moleque Bom de Bola.

JARAGUÁ
DO SUL

JOINVILLE

MAFRA
BLUMENAU

XANXERÊ
SÃO MIGUEL
DO OESTE

ITAJAÍ
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

CAÇADOR
CHAPECÓ
JOAÇABA

CURITIBANOS

BRUSQUE

FLORIANÓPOLIS
LAGES

TUBARÃO
CRICIÚMA

TRANSFERÊNCIA

OUVIDORIA DO CREF

Vem de outro Estado para atuar como profissional
de Educação Física em Santa Catarina? Se sua resposta
for sim, solicite a transferência de registro, conforme
Resolução CONFEF nº 76/2004. Basta seguir as orientações descritas abaixo (ou no site do Conselho):
•
Preencher, imprimir e assinar o formulário de
Requerimento de Registro;
•
Apresentar, pessoalmente ou por correio, no
endereço da sede a documentação: Requerimento de
Registro; Requerimento Transferência; 2 (duas) fotos
3×4 iguais, recentes e de frente, para documento oficial,
colorida e com fundo branco; Cópia do comprovante
de residência no seu nome ou no nome dos pais. Caso
esteja em nome de terceiros, enviar declaração de residência com firma reconhecida em cartório acompanhando respectivo comprovante de residência e Cópia
simples do RG, CPF e Cédula do CREF de origem.
É importante também estar em dia com suas obrigações administrativas e financeiras com o CREF de
origem. Consulte o site do Conselho para mais informações: www.crefsc.org.br

Tem dúvidas, quer fazer uma denúncia ou quer sugerir melhorias para o Conselho? Utilize a Ouvidoria
do CREF3/SC e colabore para o avanço dos processos de gestão, na qualidade do serviço prestado e
no atendimento ao profissional de Educação Física
de Santa Catarina.
A Ouvidoria do CREF3/SC recebe, examina e encaminha as reclamações, sugestões, elogios, denúncias e solicitação de informações dos profissionais
de Educação Física relacionadas ao Conselho. Para
se manifestar, basta informar o seu nome, que poderá ser mantido em sigilo se você o desejar, e seus
dados de contato.
Há ainda a área específica de denúncias e denúncias éticas. É fundamental o preenchimento correto
das informações que constam no formulário para
que o setor possa mapear e realizar visitas para reprimir irregularidades e principalmente orientar o
correto exercício profissional. Somente funcionários
do CREF3/SC têm acesso a denúncia e os dados são
guardados em absoluto sigilo.

SAIBA COMO TRANSFERIR O REGISTRO
PROFISSIONAL PARA O CREF3/SC

CANAL DE COMUNICAÇÃO ENTRE A
SOCIEDADE E O CONSELHO

