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muitos profissionais, que ainda não entenderam 
bem a missão do conselho profissional. Atualmente 
os CREFs estão mais estruturados e os desafios são 
outros, com os profissionais e a sociedade mais exi-
gente temos observar outros valores, especialmente 
na agilidade e na qualidade dos serviços prestados 
pelo CREF3/SC e pelas pessoas físicas e jurídicas 
para que a sociedade seja atendida com qualidade 

e segurança.  

Neste mês de outubro se inicia um novo 
ciclo no CREF3/SC, agora já melhor es-
truturado, com quadro de pessoal, recur-
sos financeiros em caixa e a experiência 
acumulada dos erros e acertos nesta traje-
tória. A nova Diretoria terá condições de 
avançar em metas mais ambiciosas, que 

apesar do tempo não conseguimos realizar.   

Tenho muito orgulho de fazer parte desta histó-
ria, que só foi possível com a participação de to-
dos, que nesta oportunidade queremos agradecer. 
Foi um período de muita dedicação e as conquis-
tas que foram acontecendo naturalmente, com 
apoio dos Conselheiros pioneiros e os que foram 
se incorporando em 2003, 2005, 2007 e 2009, fo-
ram fundamentais na implantação e consolidação 
do conselho, pois recebemos o apoio da imensa 
maioria dos profissionais que nos respaldaram nas 
eleições realizadas nos anos acima mencionados. 

Com a promulgação da Lei nº 9696, de 1º de se-
tembro de 1998, um sonho se tornou realidade gra-
ças à mobilização desencadeada naquele momento 
em Santa Catarina e no Brasil, por profissionais 
pioneiros que não mediram esforços para que esta 
meta fosse alcançada visando à criação do Conse-
lho Federal de Educação Física e dos Conselhos 
Regionais de Educação Física.

Em apenas um ano de trabalho, 
após a eleição e a posse dos primei-
ros Conselheiros Federais, a equipe 
do CONFEF deu uma demonstração 
de força aprovando o seu Estatuto, 
bem como diversas Resoluções, que 
deram as condições efetivas para que 
a campanha, realizada em 1999 fos-
se bem sucedida para a instalação dos Conselhos 
Regionais de Educação Física, o que culminou 
com a instalação dos seis primeiros CREFs. 

Iniciamos o CREF3/SC funcionando na sede da 
Associação dos Profissionais de Educação Física 
de Santa Catarina – APEF/SC com dois mil profis-
sionais registrados, número mínimo exigido para 
sua criação, porém sem nenhum recurso finan-
ceiro. Hoje já com sede própria somos mais de 
treze mil profissionais de Educação Física ativos 
e duas mil Pessoas Jurídicas que prestam serviços 
nas áreas das atividades físicas e/ou desportivas.

Passamos por dificuldades nos primeiros anos, 
sem recursos humanos, materiais e financeiros, sem 
considerar que tudo era novo para nós em termos de 
funcionamento de conselho profissional. Foi tudo 
uma grande aprendizagem para os funcionários, 
Conselheiros, Diretoria e Comissões, bem como 
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– Licenciatura -  se instituído pela Resoluções nº 1 
e 2/2002/CNE.
– Bacharelado/Graduação – se instituído pela Reso-
lução CNE/CES nº 7/2004.
VIII - As anuidades somente poderão ser pagas em 
boleto emitido pelo CREF3/SC, conforme Resolu-
ção nº 64/2011/CREF3/SC.  
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valor de R$ 100,00, imprimir e efetuar o pagamen-
to em qualquer agência bancária. Dirigir-se pesso-
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de conquistas

Presidente  Marino Tessari - marino@crefsc.org.br
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Comissões

Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina - CREF3/SC
Rua Afonso Pena, 625 Estreito - Florianópolis/SC CEP 88070-650
Fone/Fax: (48) 3348-7007

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

Tiragem - 16 mil exemplares
Distribuição gratuita aos profissionais de Educação Física

Endereço eletrônico: www.crefsc.org.br

Controle e Finanças
Antônio Marcos Cioffi, Nilton Furquim Júnior, Delmar Alberto 
Tondolo e Hely de Freitas e Silva. 
Ética Profissional
Joel Modesto Casagrande, Joaquim Felipe de Jesus, Vitélio Jacin-
to Daniel, Elisabete Laurindo, Irineu Wolney Furtado, Emerson 
Antonio Brancher, Rudy José Nodari Júnior, Roberto Guilherme 
Christmann (convidado), Lílian Wagner (convidada), Alziro 
Golfetto (convidado) e Luis Antônio Grad (convidado)
Suplentes: Luciane Lara Acco e Adalir Pecos Borsatti. 
Orientação e Fiscalização
Fabiana Figueiredo Ribeiro, Michele de Souza Serejo, Dárcio de 
Saules, Pedro Jorge Cortes Morales e Regis Cleber de Lima Soares. 
Legislação e Normas
Jean Carlo Leutprech, Eloir Edílson Simm, Adalir Pecos Borsatti, 
Leila Cristiane Machado (convidada) e Carlos Alberto Anzoategui 
(convidado).
Ensino Superior
Luciane Lara Acco, Ademir Flores (convidado) e Paulo Henrique 
Xavier de Souza (convidado)
Suplentes: Joaquim Felipe de Jesus e Pedro Jorge Cortes Morales. 

Conselheiro Federal
Marino Tessari e Eloir Edílson Simm

almente a sede do CREF3/SC ou encaminhar pelos 
CORREIOS os documentos necessários para Regis-
tro abaixo relacionados:

Diretoria CREF3/SC - 2009/2012

Expediente

VIII - As anuidades somente poderão ser pagas em 
boleto emitido pelo CREF3/SC, conforme Resolu-
ção nº 64/2011/CREF3/SC.

Marino Tessari

(CREF 000007-G/SC)

Presidente do CREF3/SC e Presidente da Associação dos 

Conselhos Profissionais de SC - ASCOP
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3Medalha

CREF3/SC entrega  
Medalha do Mérito

O reconhecimento aos profissionais de Educação Física que 
atuaram com dedicação e em prol do aprimoramento da 
Educação Física em Santa Catarina teve sua terceira edição 

marcada mais uma vez pela emoção e pelo orgulho do legado deixado. 
A Medalha do Mérito da Educação Física - Professor Murillo Barreto 
de Azevedo foi entregue a Luciano Sulino da Silva (CREF 001451-G/
SC); Neusa Maria Burigo (CREF 00049-G/SC) e Sidinei Dorneles da 
Silva (CREF 001286-G/SC), indicados como representantes dos pro-
fissionais, e para o Centro de Educação e Treinamento Esportivo Joni 
Ltda – “Futsal Joni Gool” (000559 – PJ SC), como Pessoa Jurídica, 
em evento realizado em Florianópolis no dia 24 de agosto. 

A homenagem, comandada pelo apresentador Mário Motta, con-
tou com a presença de profissionais de Educação Física e autorida-
des esportivas, homenageados e familiares. Instituída pelo Conselho 
Regional de Educação Física - CREF3/SC através da Resolução nº 
048/2009/CREF3/SC, de 02 de junho de 2009, a medalha é entregue 
anualmente por ocasião da comemoração do Dia do Profissional de 
Educação Física para a até três Pessoas Físicas e uma Pessoa Jurí-
dica, que, no campo da Educação Física, tenham se distinguido de 
forma notável ou relevante, bem como contribuído com seu trabalho 
ou ações para o engrandecimento e defesa da profissão. Conselheiros do CREF3/SC se juntam aos homenageados da noite, em Florianópolis

Luciano Sulino da Silva Sidinei Dorneles da Silva “Futsal Joni Gool”Neusa Maria Búrigo
Licenciado em Educação Física 

pela Universidade do Extremo Sul 
Catarinense, com especialização 
em Ensino da Educação Física, Lu-
ciano Sulina da Silva atua na Edu-
cação Física desde 1987. Revelou 
alunos nos jogos escolares da ci-
dade em diversas modalidades, tais 
como futebol, futsal, xadrez, tênis 
de mesa e atletismo. Foi fundador 
da Associação dos Profissionais de 
Educação Física da Região Carbo-
nífera e um de seus Presidentes. 
Atuou em escolas das redes mu-
nicipais, estaduais e particulares, 
ensinando seus alunos com muita 
dedicação e responsabilidade.

Licenciado em Educação Física 
pela Universidade Federal de Santa 
Maria, com especialização em Volei-
bol pela Escola Superior de Educa-
ção Física de Santa Cruz do Sul/RS 
e em Gestão Escolar pela UDESC, 
Sidinei Dorneles da Silva atua na 
Escola Básica Estadual Irene Stono-
ga e no Departamento de Esportes 
da Prefeitura Municipal de Chapecó 
há 30 anos. Foi técnico de handebol 
das Equipes Juvenil, Júnior e Adulta 
da Prefeitura Municipal de Chapecó 
a partir de 1983 a 1992 e incorporou 
a Seleção Brasileira de Handebol – 
categorias Júnior e Adulta no perío-
do de 1993 a 1995.

Com o objetivo de prestar en-
sinamentos esportivos e valores 
morais e oportunidades sociais aos 
menos favorecidos, o Centro de 
Educação e Treinamento Esporti-
vo Joni Ltda – “Futsal Joni Gool” 
foi criado em 04 de setembro de 
2000, em São Miguel do Oeste/
SC. Idealizado por Joni Miguel 
Schacker (CREF 000917-G/SC), 
com apoio da esposa e filhos sur-
giu através de parcerias com em-
presas locais e hoje oportuniza a 
milhares de alunos uma formação 
esportiva que passa pelo lúdico/
pedagógico e chega às categorias 
de rendimento do futsal.

Licenciada em Educação Física 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul com especializa-
ção pela Universidade Federal 
de Santa Catarina, Neusa Maria 
Búrigo trabalhou por 27 anos no 
Magistério no ensino fundamen-
tal e médio, atuando 17 anos no 
Ensino Superior Estadual e 20 
anos no Ensino Superior Federal. 
Após a aposentadoria retornou 
atuando como Tutora e Super-
visora no Curso de Pedagogia a 
Distância da UDESC. No Ensi-
no Superior Federal – Centro de 
Desportos/UFSC lecionou no pe-
ríodo de 1973 a 1993.

(CREF 001451-G/SC) (CREF 000049-G/SC) (CREF 001286-G/SC) (CREF 000559-PJ/SC)

Saiba mais sobre os homenageados
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4 Dia do Profisional

1º de Setembro
Dia do Profissional de Educação Física

O Dia do Profissional de Educação Física – 1º de Setembro 
– foi lembrado em todo o Estado com eventos comemora-
tivos, palestras, Semanas da Profissão e, principalmente, 

levando a Educação Física às ruas, mostrarando a sua importância 
para a qualidade de vida da sociedade. Confira algumas das come-
morações pelo Estado:

Cursos de Educação Física 
de todo o Estado prestaram ho-
menagens aos profissionais. A 
Unoesc  Campus São Miguel 
do Oeste, em parceria com o 
Conselho Regional de Edu-
cação Física (CREF3/SC) e o 
Conselho Regional de Nutrição 
da 10ª Regional (CRN), mo-
bilizou a cidade com o evento 
“Movimenta São Miguel” que 
contou com avaliações físicas, 
grupos de dança e alongamen-
tos realizados por idosos do 
Grupo Vida Ativa e ginástica 
com academias locais (fotos 1 
e 2). 

 Em Araranguá, Juliano Prá,  
assessor de Atividades Exter-
nas do CREF3/SC, proferiu a 
palestra “A Regulamentação da 
Profissão de Educação Física” 
para os acadêmicos da Faculda-
des Futurão, no dia 30 de agos-
to (foto3), dentro da Semana 
Acadêmica de Educação Física.

A Escola Estadual Professor 
José Faria Neto, de Campos 
Novos, comemorou o dia com 
um torneio que contou com a 
participação de cerca de 150 
alunos do 6º ano e 3º ano do en-
sino médio (foto 4). 

A atuação e responsabilidades do profissional de 
Educação Física foi o tema discutido em roda de con-
versa realizada no dia 5 de setembro, na Unochapecó, 
em Chapecó. O evento fez parte da programação da I 
Jornada Acadêmica do Curso de Educação Física, que 
teve como objetivo instituir um espaço além da sala de 
aula e dos componentes curriculares. A roda de con-
versa  foi conduzida pelo presidente do CREF3/SC, 
Marino Tessari, com a participação do conselheiro 
do CREF3/SC, Regis Soares, e do professor do curso 
de Educação Física da Unochapecó Altamir Trevisan 
Dutra (CREF 001972-G/SC).

A Associação São Joaquim para 
Todos realiza no mês de setembro 
uma série de atividades com o 
objetivo de mostrar para a socie-
dade o papel dos profissionais de 
EF e sua importância nas escolas, 
empresas, prefeituras e outras ins-
tituições e contou com palestra 
ministrada pelo conselheiro do 
CREF3/SC Irineu Furtado. 

O conselheiro do CREF3/SC Irineu Furta-
do palestrou durante a Semana Acadêmica de 
Educação Física da FACVEST, em Lages, rea-
lizada no mês de agosto

1

43

2
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CREF3/SC leva informações à população

O SESC Florianópolis reuniu profissionais de diversas áreas em uma programação com ativi-
dades esportivas, recreativas e almoço de confraternização.

O Conselho Regional de Edu-
cação Física de Santa Catarina 
comemorou oferecendo infor-
mações à população no Floripa 
Shopping, em Florianópolis. 
Durante todo o dia 1º de Se-
tembro, profissionais estive-
ram à postos para esclarecer 
dúvidas sobre atividade física, 
realizar avaliações físicas, tes-
tes de flexibilidade e avaliação 
da Composição Corporal, com 
aparelho de bioimpedância, 
que em segundos apresenta os 
valores de percentual de gor-
dura e Índice de Massa Corpo-
ral. O evento foi uma parceria 
com o SESI/SC e o Instituto 
RIC de Atitude Social.

Os professores 
de Educação Fí-
sica do Núcleo 
Escolar Muni-
cipal Saltinho, 
de Saltinho, no 
oeste do esta-

do, promoveram 
no dia 31 de agosto algumas ativida-

des diferentes na escola e na praça, como 
alongamentos, brincadeiras e outras ativida-
des esportivas.

A Studio Pro Trai-
ning, de Indaial, 
promoveu uma tarde 
de pescaria com os 
alunos na cidade de 
Timbó/SC próximo ao 
Morro Azul, cercado 
de natureza e tranqui-
lidade para comemorar 
a data.

RECEITAS R$ DESPESAS R$
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 679.478,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.484.486,42 DESPESAS DE CUSTEIO 415.069,08
Anuidades 1.484.486,42 Pessoal - Civil 278.564,73
Pessoas Físicas - Do Exercício 1.114.873,89 Pessoal - Fiscalização 24.102,13
Pessoas Físicas - De Exercícios Anteriores 147.772,21 Obrigações Patronais - Civil 75.914,89
Pessoas Jurídicas - Do Exercício 208.721,66 Obrigações Patronais - Fiscalização 5.027,64
Pessoas Jurídicas - De Exercícios Anteriores 13.118,66 Outras Despesas - Fiscalização 21.799,65

Materiais de Consumo 9.525,21
RECEITA PATRIMONIAL 44.382,85 Serviços de Terceiros e Encargos - PF 134,83
Rendimentos Aplicação 44.382,85

Despesas Diver. de Custeio 264.409,03
Demais Despesas 264.409,03

RECEITAS DE SERVIÇOS 763,31
Expedição de 2ª via 763,31 DESPESAS DE CAPITAL 8.555,00

INVESTIMENTOS 8.555,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.892,32 Móveis e Utensilios de Escritório 0,00
Receitas Diversas 1.892,32 Máquinas e Aparelhos 0,00

Telefones 0,00
Computadores e Perifericos 5.705,00
Utensílios de Copa e Cozinha 0,00
Software 2.850,00

Superávit Financeiro 843.491,79
Sede 843.491,79

TOTAL 1.531.524,90 TOTAL 1.531.524,90

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
CREF3/SC RECEITAS x DESPESAS (Janeiro a Junho/2012)

MARINO TESSARI
Presidente

CREF 000007-G/SC

DÁRCIO DE SAULES
1º Tesoureiro

CREF 000170-G/SC

MARCELLO ALEXANDRE SEEMAN
Contador

CRC/SC 16825/O-1

A Câmara Muni-
cipal de Concórdia 
parabenizou os pro-
fissionais de Educa-
ção Física através 
de ofício proposto 
pelo vereador Arlan 
Guliani.
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6 Ética

A Comissão de Ética Profissional do 
Conselho Regional de Educação Fí-
sica de Santa Catarina – CREF3/SC, 

vem atuando desde 2001 com o objetivo de for-
talecer a profissão, promovendo os princípios 
éticos que regem a área. Atualmente a Comis-
são de Ética conta com 13 membros, sendo 11 
(onze) Conselheiros: Joel Modesto Casagrande 
(Presidente), Elisabete Laurindo (Secretária), 
Emerson Antônio Brancher, Irineu Wolney 
Furtado, Luiz Antonio Grad, Joaquim Felipe 
de Jesus, Rudy José Nodari Júnior, Vitélio Ja-
cinto Daniel, Luciane Lara Acco, Adalir Pecos 
Borsatti e três profissionais convidados: Alziro 
Antonio Golfetto, Lilian Wagner e Roberto Gui-
lherme Christmann, que não medem esforços 
para atender a demanda de novas denúncias e 
processos éticos instaurados. 

Desde sua implantação, a Comissão recebeu 
um total de 32 denúncias éticas entre as quais 12 
foram instaurados Processos Éticos Disciplina-
res – PEDs. A partir da instauração de um PED a 
denúncia é apurada e ocorre um julgamento. Até 

Confira as ações da Comissão de Ética 
Profissional do CREF3/SC

hoje foram julgados sete PEDs, com os seguin-
tes  resultados: 01 absolvição; 01 punição com 
censura pública; 04 punições com advertência 
por escrito sem aplicação de multa e 01 punição 
com cancelamento do registro profissional e di-
vulgação do fato. 

Todos os procedimentos para tramitação dos 
PEDs estão respaldados no Código de Ética dos 
Profissionais de Educação Física – Resolução 
CONFEF nº 056/2003 e também no Código 
Processual de Ética – Resolução CONFEF nº 
137/2007 de 05 de março de 2007. Cabe ressal-
tar também que os processos tramitam em cará-
ter sigiloso.

Para denunciar, basta preencher e enviar o for-
mulário disponível no site do CREF3/SC (www.
crefsc.org.br) no link Denúncias para o e-mail 
etica@crefsc.org.br, ou pelo correio, para a Sede 
do CREF3/SC, Rua: Afonso Pena nº 625, Bair-
ro: Estreito, Cidade: Florianópolis, CEP: 88070-
650. O formulário também poderá ser entregue 
pessoalmente. Lembrando que para realizar uma 

Comissão de Ética do CREF3/SC reunida em julgamento

Processo Ético Disciplinar nº 003/2010 – C. C. 
Julgamento realizado em 21/10/2011, denúncia 
julgada procedente, porém profissional absolvido 
de penalidade, por fragilidades das provas apre-
sentadas contra o denunciado. Tendo ocorrido o 
trânsito em julgado da decisão em 07/11/2011.

Processo Ético Disciplinar nº 001/2011 – M. 
S. Julgamento realizado em 25/11/2011, de-
núncia julgada procedente e profissional con-
denado a pena de advertência escrita sem apli-
cação de multa, pelo fato de cometer infração 
disciplinar em etapa estadual dos 50º Jogos 
Abertos de Santa Catarina, infringindo o art. 
4º inciso I e II, art. 6º inciso II, XV e XIX, do 
Código de Ética Profissional, tendo ocorrido o 
trânsito em julgado da decisão em 27/12/2011.

Processo Ético Disciplinar nº 005/2010 – V. 
H. R. Julgamento realizado em 25/11/2011, de-
núncia julgada procedente e profissional con-
denado a pena de censura pública, pelo fato 
de cometer infração disciplinar em campeo-
nato escolar, infringindo o art. 4º inciso I, art. 
6º inciso II, art. 7º incisos V e VI do Código 
de Ética Profissional, tendo ocorrido o trân-
sito em julgado da decisão em 23/01/2012.

Processo Ético Disciplinar nº 006/2010 – L. O. 
Julgamento realizado em 22/03/2012, denún-
cia julgada procedente e profissional conde-
nado a pena de advertência escrita sem aplica-
ção de multa, pelo fato de agredir fisicamente 

denúncia ética é necessário indicar provas e tes-
temunhas que comprovem o fato ocorrido. 

Mais informações sobre a Comissão de Éti-
ca Profissional podem ser obtidas pelo telefone 
(48) 3348-7007 ou (48) 3027-6312.

COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO 
CREF3/SC - TRABALHANDO PARA MANTER A 
ÉTICA NA PROFISSÃO!

atleta de Taekwondo, infringindo o art. 4º in-
ciso I, IV e V art. 6º inciso II e XIX do Códi-
go de Ética Profissional, tendo ocorrido o trân-
sito em julgado da decisão em 06/04/2012.

Processo Ético Disciplinar nº 001/2010 – R. C. 
Julgamento realizado em 25/05/2012, denúncia 
julgada procedente e profissional condenado a 
pena de cancelamento do registro profissional e 
divulgação fato, pelo fato de falsificar certificado 
do curso de instrução para provisionados, infrin-
gindo o art. 4º inciso IV, art. 5º inciso II, art. 7º item 
IX do Código de Ética Profissional, tendo ocorrido 
o trânsito em julgado da decisão em 27/06/2012.

Processo Ético Disciplinar nº 004/2011 – C. C. T. M. 
Julgamento realizado em 25/05/2012, denúncia julgada 
procedente e profissional condenado a pena de adver-
tência escrita sem aplicação de multa, pelo fato de exer-
cer ilegalmente a profissão, infringindo o art. 4º inciso 
IV e VIII, art. 6º inciso XV, art. 7º inciso IV e V, art. 8º 
inciso V do Código de Ética Profissional, tendo ocor-
rido o trânsito em julgado da decisão em 11/06/2012.

Processo Ético Disciplinar nº 002/2010 – A. M. 
Julgamento realizado em 22/06/2012, denúncia jul-
gada procedente e profissional condenado a pena 
de advertência escrita sem aplicação de multa, pelo 
fato de acidente ocorrido durante aula de RPM 
na academia onde atua como Responsável Técni-
co, infringindo o art. 4º inciso I, art. 6º inciso XX 
do Código de Ética Profissional, tendo ocorrido 
o trânsito em julgado da decisão em 09/07/2012.

O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SANTA CA-
TARINA - CREF3/SC, através de sua Comissão de Ética Pro-
fissional, após o devido processo em que foi oportunizado o 
contraditório e a ampla defesa no Processo Ético Disciplinar 
nº 005/2010, decidiu por maioria dos presentes na reunião 
realizada no dia 25 de novembro de 2011, aplicar a pena de: 

CENSURA PÚBLICA
ao profissional VILMAR HERMÍNIO REZENDE, registrado neste 
Conselho sob o nº 002460-G/SC, em razão de ter o mesmo 
infringido o art. 4º, incisos I, art. 6º, incisos II, e art. 7º, incisos 
V e VI, do Código de Ética dos Profissionais de Educação Físi-
ca. Florianópolis, 14 de Junho de 2012. 

Marino Tessari – Presidente do CREF3/SC

O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SANTA 
CATARINA - CREF3/SC, através de sua Comissão de Ética 
Profissional, após o devido processo em que foi oportunizado 
o contraditório e a ampla defesa no Processo Ético Discipli-
nar nº 001/2010, decidiu por maioria dos presentes na reu-
nião realizada no dia 25 de maio de 2012, aplicar a pena de: 

CANCELAMENTO DO REGISTRO PROFISSIONAL 
E DIVULGAÇÃO DO FATO

ao profissional ROGÉRIO CALDATO, registrado neste Conse-
lho sob o nº CREF 005687-P/SC, em razão de ter o mesmo 
infringido o art. 4º, inciso IV, art. 5º, inciso II, e art. 7º, in-
ciso IX do Código de Ética dos Profissionais de Educação 
Física. Tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão em 
11/06/2012. Florianópolis, 27 de Agosto de 2012. 

Marino Tessari – Presidente do CREF3/SC

Acompanhe os julgamentos realizados Publicação Legal
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7Eleições

q Faça parte do Jornal do 
CREF3/SC

Profissionais de Educação Física de 
todo o Estado podem participar do 
Jornal do CREF3/SC. Basta enviar su-
gestões de temas para matérias e entre-
vistas, cartas e até mesmo artigos, que 
serão avaliados e publicados neste es-
paço. Atenção apenas para o tamanho 
dos textos, que não devem ser muito 
extensos: não ultrapasse os 2 mil ca-
racteres, já com espaços. 

Ajude a construir um debate mais de-
mocrático sobre a Educação Física. 
Participe. Mande e-mail com a suges-
tão e seus dados para o endereço: 
denyse@crefsc.org.br.

q Mantenha o endereço 
sempre atualizado

É importante que os profissionais 
de EF atualizem o seu cadastro no 
CREF3/SC todas as vezes que houver 
mudança de endereço. A atualização 
é fácil e rápida: basta o profissional 
registrado entrar em contato pelo te-
lefone (48) 3348-7007 ou enviar um 
e-mail para o Conselho. 

q Como dar baixa e/ou rea-
tivar o registro profissional

O profissional de Educação Física que 
não está atuando na área pode solicitar 
baixa do Registro Profissional a qual-
quer tempo. Basta entrar em contato 
com o CREF3/SC e solicitar baixa ou 
cancelamento. 

Para reativar o registro, o Profissional 
deverá entrar no site do CREF3/SC e 
preencher o formulário e enviar ao con-
selho.

Para mais informações, acesse o site do 
conselho: www.crefsc.org.br.

q Novo horário de atendimento

O CREF3/SC está aberto de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 17 horas, sem 
fechar ao meio-dia.

BATE-PRONTOProfissionais de Educação 
Física escolhem conselheiros

Foram eleitos no dia 12 de setem-
bro 10 novos conselheiros efetivos 
e quatro suplentes do CREF3/SC, 

que assumirão um mandato de seis anos à 
frente do Conselho. A chapa 1 “Renovar e 
Avançar” foi a vencedora do pleito, soman-
do 61,23% dos votos válidos. A chapa 2 
“Renovação”, conquistou 38,77% dos votos 
válidos. 

Ao total, 3.505 profissionais exerceram 
seu direito a voto. Todo o processo foi con-
duzido pela Comissão Eleitoral. No final do 
mês de outubro os conselheiros regionais 

Chapa Renovar e 

Avançar

eleitos serão empossados pelo CONFEF. 
Na primeira reunião plenária será eleita a 
nova Diretoria 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 2015. 

Segundo o Presidente da Comissão Elei-
toral, Carlos Alberto Anzoategui, a eleição 
correu de forma tranquila e correta, resul-
tando em um processo democrático e res-
peitando a vontade dos profissionais de 
Educação Física. 

MEMBROS SUPLENTES

Lidiane Leite - CREF 005836-G/SC
José Heriberto de Oliveira - CREF 003521-G/SC
Roberto Guilherme Christmann - CREF 000921-G/SC
Alexandre Trevisan Schneider - CREF 000264-G/SC

MEMBROS EFETIVOS

Irineu Wolney Furtado - CREF 003767-G/SC
Markus Vinícius Nahas - CREF 000150-G/SC
Delmar Alberto Tôndolo - CREF 001085-G/SC
Nilton Furquim Júnior - CREF 000680-G/SC
Hely de Freitas e Silva - CREF 000018-G/SC
Jean Carlo Leutprecht - CREF 000012-G/SC
Emerson Antônio Brancher - CREF 001925-G/SC
Luiz Cláudio Cardoso - CREF 000743-G/SC
Zulma Fernandes Stolf - CREF 008698-G/SC
Marcelo Scharf - CREF 001050-G/SC

  Comissão Eleitoral do CREF3/SC reunida durante a eleição, realizada na sede do conselho, em Florianópolis
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8 Formaturas
[  ]  Mudou-se
[  ]  Desconhecido
[  ]  Recusado
[  ]  Não Existe N0 Indicado
[  ]  Endereço Insufuciente

[  ]  Falecido
[  ]  Ausente
[  ]  Não Procurado

[  ]  Fora Perímetro Entrega

Reintegrado ao Serviço Postal em:

Data
                                 __________________
Em......./......./.......    Ass. Resp. Devolução

CORREIOS

Impresso 
68001308-DR/SC

Novos profissionais de Educação Física entraram no mercado de trabalho em 2012. O CREF3/SC é uma instituição que apóia o profissional de 
Educação Física na busca por legitimar as intervenções profissionais, valorizando a categoria. A representatividade do CREF3/SC junto à so-

ciedade, advém de ações efetivas para disciplinar a conduta do setor de atividade física no Estado, de maneira que ela seja exercida com ética e por 
profissionais habilitados para o exercício formal da profissão. Parabéns aos novos graduados!

Formandos de Educação Física 2012 

Formandos UNC Mafra - 03 de agosto de 2012. Formandos ESUCRI Criciúma - 28 de julho de 2012. 

Formandos UNOESC Joaçaba - 25 de agosto de 2012. Formandos UNESC Criciúma - 18 de agosto de 2012. 

Formandos UNESC Criciúma - 18 de agosto de 2012. Formandos UNIDAVI Rio do Sul - 28 de julho de 2012. 


