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PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezado(a) Profissional,

Nossa instituição vive um novo
tempo. Os profissionais tem demonstrado grande satisfação pelas ações realizadas pelo CREF3/
SC. As manifestações na realização de nossos eventos apontam
que estamos no caminho certo.
Vamos dar continuidade em todas as nossas ações e temos certeza que ampliaremos ainda mais
o sentimento de satisfação e pertencimento dos(as) profissionais
junto ao CREF3/SC.

Vamos continuar investindo em
capacitação e qualificação profissional para que possamos prestar
serviços com maior qualidade para
toda a sociedade catarinense.
Precisamos consolidar nossas
ações e ao mesmo tempo é necessário inovar e avançar. Por essa razão,
queremos contar com seu apoio e
colaboração.
Venha conosco construir um Conselho mais assertivo. Participe, o
CREF somos todos nós.
Um grande abraço a todos, contem
sempre conosco.

IRINEU WOLNEY FURTADO
(CREF 003767-G/SC)
Presidente do CREF3/SC

EXPEDIENTE

COMISSÕES PERMANENTES
Presidente da Comissão de Ética Profissional
Roberto Guilherme Christmann – CREF 000921-G/SC
Presidente da Comissão de Fiscalização
Fabiano Braun de Moraes – CREF 001807-G/SC

Rua Afonso Pena, 625 - Bairro Estreito
Florianópolis - SC - CEP 88070-650
crefsc@crefsc.org.br - 48 3348-7007
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Presidente da Comissão de Ensino Superior
Patrícia Esther Fendrich Magri - CREF 001487-G/SC
Presidente da Comissão de Controle e Finanças
Hely de Freitas e Silva – CREF 000018-G/SC

Diretoria 2015 – 2018

Presidente da Comissão de Legislação e Normas
Sirley de Cassia Schmidt Spieker – CREF 004681-G/SC

Presidente: Irineu Wolney Furtado - CREF 003767-G/SC
1º Vice-Presidente: Delmar Alberto Tôndolo - CREF 001085-G/SC
2º Vice-Presidente: Jean Carlo Leutprecht - CREF 000012-G/SC
1º Secretário: Marcelo Scharf – CREF 001050-G/SC
2º Secretário: Emerson Antônio Brancher - CREF 001925-G/SC
1º Tesoureiro: Luiz Claudio Cardoso - CREF 000743-G/SC
2º Tesoureiro: Nilton Furquim Júnior - CREF 000680-G/SC

Conselheiros Federais
Marino Tessari - CREF 000007–G/SC
Elisabete Laurindo - CREF 002036-G/SC

Jornalista Responsável:
Denyse Orso - SC 1577 JP
jornalista@crefsc.org.br

Conheça todos os membros das Comissões
Permanentes no site do CREF3/SC

2

MEDALHA DO MÉRITO

CREF3/SC homenageia profissionais com
a Medalha do Mérito da Educação Física

O

s profissionais de Educação
Física Benhur Rosado Sperotto
(CREF 000735-G/SC), Markus
Vinícius Nahas (CREF 000150-G/SC) e
Odílio Lucinet Osório (CREF 005697-P/
SC), além da Pessoa Jurídica Itamirim
Clube de Campo (CREF 000352-PJ/SC), de
Itajaí, receberam no dia 1º de setembro,
a Medalha do Mérito da Educação Física,
outorgada pelo Conselho Regional de
Educação Física – CREF3/SC. Marcado
por muita emoção, o evento, realizado
no hotel Slaviero Executive Viacatarina,
em Palhoça, agraciou àqueles que,
de forma notável ou relevante,
contribuíram para o engrandecimento
e defesa da profissão.
A iniciativa reconhece o trabalho
desenvolvido em prol da Educação
Física no Estado. “Nossa maior honraria
é uma singela homenagem àqueles
que tanto colaboraram para a evolução
da Educação Física e do esporte em

Santa Catarina”, destaca Irineu Wolney
Furtado, presidente do CREF3/SC. A
outorga leva o nome do Professor
Murillo Barreto de Azevedo, fundador e
diretor, em 1970, do primeiro curso de
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graduação em Educação Física em Santa
Catarina, atual Univille, em Joinville.
Confira abaixo a galeria de fotos da
homenagem.

MEDALHA DO MÉRITO

Benhur Rosado Sperotto (CREF 000735-G/SC)

Markus Vinícius Nahas (CREF 000150-G/SC)

Odílio Lucinet Osório (CREF 005697-P/SC)

Representantes do Itamirim Clube de Campo (CREF 000352-PJ/SC)

Confira a galeria completa aqui
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II JORNADA CATARINENSE DE

EDUCAÇÃO FÍSICA
01 e 02 de Setembro | Unisul Pedra Branca – Palhoça

II JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
REÚNE MAIS DE 700 PARTICIPANTES

F

oram dois dias de muito aprendizado e troca de informações para mais
de 700 participantes dos dez cursos, além dos eventos paralelos que
aconteceram durante a II Jornada Catarinense de Educação Física, realizada
pelo CREF3/SC na Unisul Pedra Branca, em Palhoça. Com aulas teóricas e
práticas, a Jornada movimentou profissionais de Educação Física e acadêmicos,
que compartilharam momentos e conhecimento durante o evento.
Para a profissional de Educação Física Joseane Arruda (CREF 022395-G/SC),
os cursos superaram as expectativas. “No primeiro dia, fiz o curso Técnica dos
Nados e foi muito produtivo, muita técnica e boa prática. Participei também
do curso Treinamento Personalizado para Idosos, em busca de ampliar os
horizontes na área, que conta com poucos cursos específicos para a terceira
idade”, comentou. A profissional Denise Rezende Flora Kirsten (CREF 020355-G/SC)
também aprovou o curso Treinamento personalizado para idosos, além do Técnica
dos Nados. “Os dois cursos foram excelentes, com profissionais qualificados
experientes. Para o próximo ano, sugiro que o curso seja de dois dias para termos
mais tempo para aprofundar ainda mais no assunto e incluir mais tempo para a
parte prática”, comentou.
Já Janaína Rosa (CREF 019881-G/SC), profissional de Educação Física que
participou pela primeira vez da Jornada, buscou especialização na área escolar
durante o evento, participando dos cursos Repensando o Esporte na Escola:
do Tradicional ao Alternativo e Educação Física Escolar: uma Abordagem
Biomecânica. “Como atuo na área, vim aprimorar meus conhecimentos e foi
realmente muito proveitoso”, destacou.
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JORNADA

II JORNADA
CATARINENSE DE

EDUCAÇÃO
FÍSICA
CONFIRA A
GALERIA DE
FOTOS AQUI
ou
NO HOTSITE
DO EVENTO
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EVENTOS PARALELOS
EDIÇÃO ESPECIAL DO LIVRO DE BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO
FÍSICA É LANÇADA EM SEMINÁRIO

A

utores com artigos publicados
no Livro de Boas Práticas
na Educação Física – Edição
Especial participaram do Seminário de
Lançamento da publicação, na tarde

do dia 2 de setembro. A conselheira
Simone de Carvalho Barreto (CREF
001975-G/SC) coordenou o seminário
que contou com nove dos 13 autores
que compuseram o livro deste ano.

A intervenção profissional, a atuação profissional nos Núcleos de Apoio
a Saúde da Família, Educação Física
Escolar, Terceira Idade, e a relação da
atividade física com o controle do peso
foram alguns dos temas apresentados
no seminário. Em apresentações resumidas, os autores contaram alguns
detalhes do trabalho desenvolvido,
disponível para consulta no livro.

Acesse o livro Boas
Práticas na Educação
Física Catarinense aqui

GESTORES DEBATERAM QUALIDADE DE VIDA, MARKETING DIGITAL
E A NOVA POLÍTICA INSTITUCIONAL DO CREF3/SC

G

estores de estabelecimentos
que oferecem atividades físicas
e esportivas de todo o Estado
participaram do II Encontro durante
a II Jornada Catarinense de Educação
Física. O evento contou com palestras
sobre Gestão Integrada para Promoção
da Saúde Bem-Estar e Qualidade de
Vida, ministrada pelo conselheiro e
presidente da Associação Brasileira de
Qualidade de Vida (ABQV) Eloir Edilson
Simm (CREF 000251-G/SC) e Marketing
Digital, com Guilherme Luiz de Oliveira
Miranda, da Resultados Digitais. Além
das palestras, um debate sobre a nova
Política Institucional do CREF3/SC para
Pessoas Jurídicas com o presidente do
CREF3/SC, Irineu Wolney Furtado (CREF
003767-G/SC) marcou a tarde do sábado,
2 de setembro.
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EVENTOS PARALELOS
COORDENADORES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DEBATEM
MERCADO DE TRABALHO PROFISSIONAL

A

s condições de funcionamento
dos cursos de Educação Física
e a expectativa e exigência do
mercado de trabalho foram amplamente debatidas por 24 coordenadores de cursos de EF de Santa Catarina
durante o encontro, realizado paralelamente à II Jornada. Na programação
esteve em discussão: a apresentação
do mapa de cursos de Educação Física
do Estado, as condições de funcionamento e consequências na formação
do profissional de Educação Física, os
tópicos principais da BNCC e as implicações na formação dos licenciados,
além de uma manhã dedicada à formação inicial e as exigências do mercado de trabalho e as consequências
na valorização do profissional de Educação Física bacharel.
Esse foi o segundo encontro com os
coordenadores de 2017, com participação ativa em discussões de temas
referentes a formação e que impactam diretamente na atuação do profissional. “A aproximação do Conselho
Regional de Educação Física com os
coordenadores de cursos demonstra
um dos aspectos e preocupação do

conselho com a sociedade. A medida
que o diálogo é provocado, e mais pessoas pensam sobre as necessidades
de uma formação de qualidade para
atender os que vivem nesse mundo
frenético, as instituições formadoras
vão preparar melhores profissionais
para atuar com os que convivem em
um mundo competitivo, mas que está
em constante busca da saúde e do lazer”, afirma Patrícia Esther Fendrich
Magri (CREF 001487-G/SC), presidente da Comissão de Ensino Superior do
CREF3/SC.
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Segundo Patrícia, o debate é essencial para superar as mudanças de
perfil dos estudantes. A participação
dos coordenadores nos temas de discussões a partir da realidade vivida é
fundamental para aproximar a formação do mercado de trabalho. “As experiências compartilhadas estimulam
as potencialidades de cada ambiente,
levando em conta as características de
cada região do Estado, e se refletem
na busca por uma formação efetiva e
de qualidade aos nossos futuros profissionais”, destaca.

CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

A REGRA
É CLARA

CREF3/SC flagra 58 falsos profissionais de Educação Física
em ação no Estado

C

inquenta e oito falsos profissionais
foram flagrados exercendo ilegalmente a profissão durante visitas
realizadas pelos agentes de Orientação
e Fiscalização em todo o Estado. Em todos os casos, um boletim de ocorrência
foi registrado para posterior instauração
de inquérito policial. Os números representam uma parcela das mais de 2800
visitas realizadas durante os nove primeiros meses de 2017.
Do total de visitas, 35% apresentaram situação irregular, com a ausência
de Responsável Técnico no estabelecimento, estágio irregular ou permissão
de atuação de pessoa não habilitada.
No período, 22 interdições foram realizadas e 16 casos foram encaminhados
ao Ministério Público para averiguação.
“Planejamos as ações de orientação e
fiscalização para coibir o exercício ilegal
da profissão, promover a valorização do
Profissional de Educação Física e garantir

Orientações para escolher
uma escola de futebol

P

ara orientar a escolha correta de uma escola de futebol, o Conselho
Regional de Educação Física de Santa Catarina lançou a campanha “A
Regra é Clara”, que trata de forma direta aspectos sobre infraestrutura,
campo de jogo, professores e legislação. O folder da campanha será distribuído
em todo o Estado e também no Rio Grande do Sul, já que foi firmada uma
parceria com o CREF2/RS.
A campanha serve como um alerta para os que procuram uma escola para
a prática do esporte. “É importante estar atento aos princípios básicos para o
bom funcionamento do estabelecimento, como
a estrutura física do local e sua segurança.
Mas é fundamental que o profissional
de Educação Física seja o responsável
técnico pelo local pois, além de
especialista no assunto, conhece os
limites físicos de uma criança, por
exemplo”, destaca Leandra Capanema
Teixeira (CREF 010002-G/SC), chefe do
Setor de Orientação e Fiscalização do
CREF3/SC.

MAIS DE 70% DAS DENÚNCIAS SÃO
ATENDIDAS PELO CONSELHO

Acesse aqui
o material da
campanha
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Quando se trata de denúncia, a ação
do Conselho é bastante criteriosa.
Somente neste ano, 1004 denúncias
foram registradas no site do CREF3/SC,
sendo 773 já atendidas. “É importante
destacar que nem todas as denúncias
que chegam ao setor podem ser
verificadas. Em muitos casos, faltam
informações importantes ou a denúncia
é improcedente. Há situações ainda
que não são denúncias pertinentes ao
Conselho”, comenta Leandra.
O preenchimento correto das
informações e seu detalhamento são
imprescindíveis para a fiscalização
efetiva. Após a análise interna das
denúncias, as informações são inseridas
no roteiro dos agentes de orientação
e fiscalização, para averiguação e
tomadas das medidas cabíveis.

que a sociedade seja atendida por profissionais habilitados e registrados no
Conselho. É nosso dever assegurar que
os serviços sejam prestados com segurança aos consumidores em todo o Estado”, afirma Leandra Capanema Teixeira
(CREF 0010002-G/SC), chefe do setor de
Orientação e Fiscalização do Conselho.
Os estabelecimentos irregulares con-

tam com prazo para adequação junto ao
Conselho. Nos casos que o estabelecimento não regularize sua pendência ou
teve a justificativa indeferida, é possível
apresentação de defesa durante a Junta de Conciliação, realizada periodicamente na sede do Conselho e também
na região oeste, garantindo o direito da
ampla defesa e o contraditório.

CREF Itinerante: mais quatro cidades
recebem o projeto ainda em 2017

O

CREF Itinerante passará por pelo menos mais quatro cidades até o final
de 2017. Rio do Sul, durante a OLESC, Balneário Camboriú, no 21º Meeting – Congresso de Educação Física, Nutrição e Fisioterapia, Lages, nos 57º
Jogos Abertos de Santa Catarina e Itapiranga, durante o Moleque Bom de Bola,
receberão a “sede” do Conselho nos meses de outubro, novembro e dezembro,
de acordo com a tabela ao lado.
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.

OLESC

Rio do Sul

7 e 8/10

Congresso de Educação Física

Balneário Camboriú

13 e 14/10

JASC

Lages

Novembro

Moleque Bom de Bola

Itapiranga

Dezembro

21º Meeting
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INSTITUCIONAL

Negocie seu débito e evite a inscrição em Dívida Ativa

E

stá com anuidades atrasadas desde 2012 com o Conselho e quer
evitar a inscrição em Dívida Ativa?
Ainda dá tempo de negociar o débito.
Entre em contato com o Conselho mesmo sem ter recebido a notificação enviada pelos Correios no início de setembro e faça o acordo.
Quem já recebeu a notificação deve
ficar atento ao prazo do pagamento:
são 30 dias após o recebimento. Caso
não haja o pagamento, parcelamento
ou o deferimento da impugnação, o débito será inscrito em Dívida Ativa, com
posterior cobrança judicial no qual incidirão juros, multa, correção monetária,
custas e honorários advocatícios com
possível inscrição no CADIN (Cadastro
Informativo dos Créditos não quitados
do Setor Público Federal). Além disso,
o débito ainda poderá ser protestado.
As opções de parcelamento constam na
Resolução n° 098/2015/CREF3/SC.
Caso não tenha recebido a notificação e ainda esteja com pendência
financeira, atualize seu endereço, no
site do CREF3/SC em Serviços Online e

entre em contato com o setor financeiro para negociar as anuidades e evite
a inscrição em Dívida Ativa. Com os
dados atualizados, todas as informações do Conselho chegarão até você.
O CREF3/SC esclarece que a cobrança dos encargos legais sobre o valor da
anuidade se dá em razão do entendimento do Tribunal de Contas 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.
Para mais informações entre em contato:
Telefone: (48) 3027-6332 e 3027-6333
E-mail: financeiro3@crefsc.org.br
financeiro4@crefsc.org.br

ATUALIZE

SEU CADASTRO
Acesse o Sistema Online e
mantenha seus dados atualizados
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Ações já realizadas
O CREF3/SC já inscreveu em Dívida Ativa
os registrados com débitos a partir de
2011 e outras anuidades subsequentes,
que foram executados no Judiciário Federal ou protestados.
No caso de execução fiscal, o inadimplente deve seguir as orientações
da citação recebida.
Os valores de inadimplência menores que os especificados acima foram
ou ainda estão sendo protestados.
Para os casos de protestos, deve o
inadimplente buscar a regularização
de sua situação junto ao tabelionato
de protestos de títulos indicado na
notificação recebida.

