
A partir do dia 2 de abril, uma 
nova diretoria estará a frente do 
CREFONO3. Para que os novos 
colegas que assumirão a respon-
sabilidade de tocar o leme nos 
próximos três anos, tenham êxi-
to em suas atividades, a gestão 
do 9º Colegiado empenhou-se em 
deixar todas as ações do ano pla-
nejadas e devidamente orçadas. 

Após vários estudos e discus-
sões, o orçamento do exercício 2019 
fi cou estimado em aproximada-
mente R$ 1,8 milhão. Isso levando 
em consideração o reajuste propos-
to pelo Conselho Federal de Fono-
audiologia sob os valores das taxas 
e anuidades das pessoas físicas e 
jurídicas e o crescimento previsto 
de aproximadamente 5% de novos 
inscritos (pessoa física).

As propostas orçamentárias fo-
ram submetidas a análise e aprova-
ção da Plenária do CREFONO3, re-
alizada em 26 de outubro de 2018. 
“Nele estão previstos o planejamen-
to estratégico e cronograma mensal 

Casa em ordem
Nova gestão assumirá Conselho com 

planejamento e orçamento pré-defi nidos para 2019

da fi scalização, assim como os pla-
nos de ação das comissões, do ple-
nário, da diretoria e do administra-
tivo”, explica a diretora secretária, 
Jozélia Ribas.

Com esse valor previsto, o 
CREFONO3 poderá dar continuida-
de aos inúmeros serviços e proje-
tos que vêm sendo desenvolvidos 
anualmente. “Nos últimos anos, 
vimos o Conselho crescer e se 
fortalecer, graças ao empenho 

dos fonoaudiólogos que se dispuse-
ram a nos ajudar em todas as dele-
gacias. Sabemos que as atividades 
diárias não são fáceis de se realizar, 
porém, quando respeitamos e esti-
mamos nossa profi ssão, tudo fi ca 
mais leve. Sabendo deste desafi o 
é o que nos motiva a entregar um 
Conselho, ‘redondo’, pronto para 
crescer ainda mais na próxima ges-
tão”, revela o presidente Francisco 
Pletsch.

Prêmio "Amigos da Fonoaudiologia"
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Integrantes do 9º Colegiado. “Meu sincero agradecimento a cada 
profi ssional que dispôs de tempo e energia para trazer resultados ao 

CREFONO3 nos últimos anos”, Francisco Pletsch
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Nós realizamos
a Intensificamos os processos fiscalizatórios

a Implantamos – por meio da comissão de divulgação – projeto de 
comunicação estratégico 

a Desenvolvemos campanhas de divulgação de temas da Fonoaudiologia 
para a população geral

a Coordenamos fóruns e seminários de discussão dos novos rumos da 
Fonoaudiologia

a Fortalecemos as relações de cooperação mútua com as instituições de 
ensino superior

a Estabelecemos parcerias com outros órgãos representantes de classe, 
secretarias municipais, estaduais e sindicatos

a Viabilizamos ações de valorização da profissão

a Adquirimos equipamentos mais modernos para o setor administrativo

a Gerimos demandas específicas de profissionais

a Promovemos o VI Congresso Sul Brasileiro
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PALAVRA DO 
PRESIDENTE

Um ‘até logo’ 
Não entenda o texto desta edi-

ção como uma despedida. No en-
tanto, após duas gestões consecu-
tivas frente ao CREFONO3 é hora 
de abrir caminho para que novos 
profissionais também possam con-
tribuir para a ampliação e melhorias 
da nossa profissão.

Após 6 anos à frente do Conse-
lho, deixo, minhas atividades como 
presidente, convicto de que foram 
os anos mais produtivos de minha 
vida no que diz respeito as ativida-
des voltadas para o desenvolvimen-
to da Fonoaudiologia.

Desde abril de 2016, quando as-
sumi a presidência na gestão do 9º 
Colegiado, os trabalhos foram foca-
dos em baixar atos necessários à in-
terpretação e execução do disposto 

na Lei n. 6.965 de 1981; orientar e 
disciplinar o exercício da profissão; 
esclarecer dúvidas; emitir parece-
res aos profissionais e empresas 
inscritas; julgar os processos éticos 
disciplinares; zelar pela execução do 
Código de Ética Profissional, além 
de promover estudos e campanhas 
em prol da valorização e reconheci-
mento nossa profissão.

Investimos ainda em tecnologia, 
comunicação e também no setor de 
ouvidoria, sempre buscando me-
lhorar o atendimento prestado aos 
fonoaudiólogos e a sociedade como 
um todo. 

Em 2017, lançamos os Fóruns 
de Atualidades em Fonoaudiologia. 
Foram um total de 32 encontros 
com profissionais de diversas ci-
dades do Paraná e Santa Catarina. 

Em 2018, para dar corpo aos fóruns 
ampliamos para Seminário de Atu-
alidades em Fonoaudiologia, sendo 
em Curitiba, Londrina e Florianópo-
lis. Em todas as cidades tivemos pa-
trocinadores e universidades apoia-
doras. Também fizemos parcerias 
com instituições de peso no Estado 
para promover campanhas de escla-
recimento sobre o Trauma de Face e 
Voz, por exemplo. 

Também nos posicionamos em 
diferentes temas polêmicos, mas de 
grande valia para nossa profissão. 
Muitas vezes não se agrada a todos, 
mas é papel do Conselho alertar e 
mostrar sua opinião. Foi assim por 
exemplo, quando nos colocamos 
contra a realização de cursos de gra-
duação, na área da saúde, à distân-
cia. Entendemos que a integração 
entre ensino,  serviço e a comunida-
de é primordial e por isso se deve ter 
100% de atividades em sala de aula.

Por fim, posso afirmar que me 
sinto feliz e realizado. Só tenho 
a agradecer aos milhares fono- 
audiólogos do Paraná e Santa  
Catarina durante este período. De-
sejo ainda boas-vindas ao novo co-
legiado que, com certeza, também 
fará história no Conselho. Mudan-
ças são sempre necessárias em prol 
do crescimento e da atuação da  
Fonoaudiologia. Contem comigo 
sempre. 

Forte abraço! 

Francisco Plestch
Presidente 



Nova diretoria do 10º colegiado será conhecida no dia 2 de abril
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A eleição do 10º Colegiado do CREFONO3 – 
gestão 2019/2022 – acontecerá a partir de 00h00 
do dia 21 de fevereiro até às 18h do dia 22. Pela 
terceira vez, a votação será exclusiva pela inter-
net por meio do site www.crefono3.org.br ou di-
retamente no domínio: www.votafono.org.br. 

Para participar, basta estar com os seus dados 
atualizados e revalidados no conselho e não pos-
suir pendências fi nanceiras, referente a anuidade, 
taxa ou multas. A data limite para a regularização 
das pendências é 11 de fevereiro. Quem não 
regularizar seu cadastro estará impedido 
de participar do pleito e receberá multa.

A senha para votar será enviada por 
e-mail. Caso você não tenha recebido a 
sua, a orientação é acessar o sistema 
eleitoral e criar uma.

As justifi cativas pela ausência na eleição po-
derão ser realizadas a partir de 23 fevereiro até 
o dia 26 de março, devendo o requerimento e 
os documentos comprobatórios serem enviados 
para o e-mail: comissaoeleitoral@crefono3.org.
br. Não serão aceitas justifi cativas enviadas fora 
do prazo determinado.

A posse do 10º Colegiado do CREFONO 3 – 
Gestão 2019/2022 será no dia 1º de abril e a Elei-
ção da Nova Diretoria no dia 2 de abril.

Eleição

Gestão 2019/2022 será 
eleita em fevereiro

EM TEMPO Antes de votar, acesse a relação dos integrantes participantes das chapas 
concorrentes para a nova gestão no www.crefono3@crefono3.org.br



Confi ra alguns cliques durante as comemorações do Dia do Fonoaudiólogo e dos homenageados com o Prêmio 
"Amigos da Fonoaudiologia" em cidades do Paraná (Curitiba, Londrina, Maringá e Paranaguá) e Santa Catarina. 
(Florianópolis, Itajaí, Blumenau e Joinville).

Blumenau (SC) - Homenageada Assistente Social -  Jaéte Catarina Eismann Panoch – CRESS SC – 1868

Joinville (SC) - Homenageada Fonoaudióloga - Ana Paula Duca Silva -  CRFa 3 - 9459-2

Florianópolis (SC) - Homenageada Médica -  
Dra. Marisa Celita Bertaiolli Dircksen - CRM-SC - 3032 

Londrina (PR) – Homenageada Fonoaudióloga -  
Cristiane Tomazinho Fumagalli - CRFa 3-10884-2

News Crefono3 Edição Janeiro/Junho 2019 _4

Dia do Fonoaudiólogo 

Encontros



Em 2018, o CREFONO3 também entregou o Prêmio 
“Fonoaudiólogo em Destaque”, reconhecendo a atuação 
profi ssional, o conhecimento e crescimento científi co, 
além da ética na Fonoaudiologia.

No Paraná, o homenageado foi o Fonoaudiólogo - 
Francisco Pletsch - CRFa 3 – 4764 e em Santa Catarina, a 
Fonoaudióloga - Sabrina Vieira da Luz – CRFa 3 – 6277. 

Em 2018, o CREFONO3 também entregou o Prêmio 
“Fonoaudiólogo em Destaque”, reconhecendo a atuação 
profi ssional, o conhecimento e crescimento científi co, 
além da ética na Fonoaudiologia.

No Paraná, o homenageado foi o Fonoaudiólogo - 
Francisco Pletsch 
Fonoaudióloga - 

Itajaí (SC) -  Homenageado Médico – Ruy Xavier Neumann CRM – SC – 9717

Maringá (PR) – Homenageado Médico - Dr. Jeferson Cedaro de Mendonça CRM-PR - 15722 

Curitiba (PR) -  Homenageado Dentista - Dr. Alexandre Moro – CRO PR-CD-8255

EM Irati (PR) a homenageada é 

a Dra. Ana Paula Dassie-Leite 

– CRFa 3 -14201-2. 

A entrega do prêmio 

será realizada em 

fevereiro durante a 

formatura dos alunos. 

Londrina (PR) – Homenageada Fonoaudióloga -  
Cristiane Tomazinho Fumagalli - CRFa 3-10884-2

Confraternização Paranaguá (PR)
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“Fonoaudiólogo em Destaque” 



Seminário em Curitiba

Seminário em Florianópolis

Seminário em Londrina
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Por dentro do CREFONO3

Incentivo 
à atualização 

profissional
O CREFONO3, em 

2018, promoveu três 
Seminários de Atualidades 

em Fonoaudiologia. Dois 
no Paraná, em Curitiba e 

Londrina, e um Florianópolis, 
Santa Catarina. Com 

palestras com profissionais 
renomados, todos os 

encontros tiveram inscrições 
gratuitas. Confira alguns 

cliques ao lado.

Congresso 
Brasileiro
A Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia (SBFa) 
realizou o XXVI Congresso 
Brasileiro de Fonoaudiologia, o 
III Congresso Ibero-Americano 
e o VI Encontro Sul-Brasileiro 
de Fonoaudiologia, com apoio 
do Crefono3, entre os dias 10 
e 13 de outubro de 2018, em 
Curitiba. Nesta edição, o tema 
central foi “Comunicação 
e direitos humanos: 
democratização do acesso às 
práticas fonoaudiológicas”. 
Confira alguns cliques ao lado.
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Você sabe como pode vir a ser um conselheiro? 

Políticas Públicas

Conselhos Municipais e Estaduais

O CREFONO3 está incentivando 
fonoaudiólogos a participarem dos 
Conselhos Municipais ou Estaduais 
de sua região. Muitas vezes o profi s-
sional acaba não se interessando por 
essa atividade porque desconhece 
a importância ou mesmo não tem 
uma orientação de como começar 
uma atividade como conselheiro.

A fi scal do CREFONO3, fono-
audióloga Iara de La Torre, CRFa3-
6325, há cerca de um ano participa 
das reuniões do Conselho Municipal 
de Saúde como suplente. Além de 
interagir com outras entidades a 
profi ssional comenta que está co-
nhecendo melhor o Sistema Único 
de Saúde (SUS). "É uma forma de 
contribuir para a divulgação da Fo-
noaudiologia bem como fi scalizar 
a construção de políticas públicas 
para melhorias na saúde da popula-
ção”, conta Iara. 

Qual é o caminho?
Os conselhos municipais/estadu-

ais são instrumentos democráticos 
e efetivos, nos quais é possível qual-
quer cidadão intervir e contribuir na 
formulação de políticas públicas, 
permitindo estabelecer uma socie-
dade em que a cidadania deixa de 
ser apenas um direito, tornando-se 
uma realidade. 

São ainda espaços públicos de 
composição plural, com represen-
tantes do poder executivo e da so-
ciedade civil, de natureza delibera-
tiva e consultiva, com a função de 
formular e controlar a execução das 
políticas públicas setoriais. Estão 
entre os principais canais de partici-
pação popular encontrados nas três 
instâncias governamentais (Fede-
ral, Estadual e Municipal).

Mesmo garantido pela Constitui-
ção Federal, cada conselho tem seus 
regimentos internos nos quais estão 
mais detalhadas as informações so-
bre cada um. Neles estão previstas 
a quantidade de conselheiros para 
cada segmento (usuários, traba-
lhador ou gestor), estruturação e 
também outras regulamentações 
necessárias. Informe-se com o con-
selho da sua cidade/estado para sa-
ber da regulamentação e formas de 
acesso.

Como participar? 
De acordo com a diretora do 

Sinfopar, Paula Regina Jardim Cam-
pos, para participar de um conse-
lho é importante que o profi ssional 
conheça ou tenha interesse de co-
nhecer políticas e fi nanciamento 
público. “O direito a voz é garanti-
do para qualquer cidadão. Já para 
ter o direito a voto é necessário ser 
um membro efetivo. Fonoaudiólo-
gos podem participar dos Conselhos 
Municipais/Estaduais de Saúde, 
Educação, Assistência Social ou dos 

Direitos da Pessoa com Defi ciência. 
Há ainda outras áreas como Saúde 
do Trabalhador, Idoso e Vigilância 
Epidemiológica que ainda são pou-
co explorados”, orienta. 

No Paraná, há fonoaudiólogas 
participantes de conselhos mu-
nicipais nas cidades de Curitiba, 
Paranaguá, Maringá e Primeiro de 
Maio. Já em Santa Catarina há pro-
fi ssionais participantes em conse-
lhos de Itajaí.

Como ingressar?
Iniciativa é a palavra. Come-

ce participando como ouvinte dos 
conselhos para entender melhor a 
sua dinâmica. Para obter o direito 
a voto é necessário participar das 
plenárias/conferências municipais/
estaduais, como representante da 
classe/entidade no segmento de 
trabalhador de saúde. Caso seja fun-
cionário público pode representar 
seu local de trabalho. Geralmente, 
as reuniões são mensais, sendo for-
necida aos conselheiros declaração 
de presença.



Por dentro do CREFONO3

Novo portal está no ar 
Já está disponível o novo Portal 

do CREFONO3. Mais moderno e 
com o sistema responsivo, que se 
ajusta a todas as telas de smartpho-
nes, notebook ou tablet, automa-
ticamente, ele traz todas as infor-
mações voltadas aos interesses dos 
profi ssionais da Fonoaudiologia, 
como no site anterior, porém ago-
ra com novas opções, como acesso 
ao Portal da Transparência e dados 
sobre orçamento e planejamentos 
e relatórios de prestação de contas 
do Conselho. Na ferramenta, ‘Portal 
24h’ você pode ter acesso a inúmeros 
serviços. Acesse e solicite sua senha: 
www.crefono3@crefono3.org.br 

Conquista
A partir de março, em data 

a ser defi nida, a Delegacia de 
Florianópolis irá atender em novo 

endereço - Rua Álvaro de Carvalho, 
267, sala 401, Edifício Mapil, locali-
zado no Centro, da capital catari-
nense. Agora, além de sede própria, 
o local possui uma melhor e maior 
infraestrutura na região central para 
atender os profi ssionais registrados 
no CREFONO3, próximo a rodo-
viária. O imóvel com área total de 
61,32m² foi adquirido pelo conse-
lho em agosto de 2018 ao valor de 
R$ 217 mil.

Reforma
Em Curitiba, a sede do Conselho, 

que fi ca no 7º andar do edifício José 
Loureiro, em 2019 também passará 
por uma reforma. Durante o perí-
odo, ainda não defi nido, os profi s-
sionais serão atendidos no mesmo 
endereço, porém no 8º andar. A pre-
visão é que a reforma seja concluída 
dentro de 1 mês. A sede em Londri-
na também passará por reformas 
para conter uma infi ltração na in-
fraestrutura e proporcionar maior 
segurança ao local. 

Anuidade
Fique atento ao vencimento da 

anuidade 2019. Neste ano, ela será 
no dia 31 de março. Caso você não 
tenha recebido o boleto solicite ao 
fi nanceiro@crefono3.org.br ou ain-

da por meio do Portal CREFONO3 
24h no site. A validade da identida-
de profi ssional é de 5 anos. Se você 
não atua mais na área, solicite a bai-
xa do registro, assim fi cará isento da 
anuidade.

Fiscalização
Você sabia que a pessoa jurí-

dica comete infração passível de 
aplicação de penalidade? Fique 
atento àquela empresa que: deixar 
de se registrar perante o Conselho 
Regional de Fonoaudiologia, quan-
do obrigado o seu registro; não 
comunicar no prazo máximo de 30 
(trinta) dias ao Conselho Regional 
de Fonoaudiologia as alterações 
do quadro técnico; não efetivar a 
baixa do registro ou baixa por ina-
tividade mediante a apresentação 
de distrato social ou declaração de 
Informações Socioeconômicas e 
Fiscais (DEFIS), com a comprovação 
da inatividade; funcionar sem a pre-
sença do responsável técnico. Estas 
são apenas algumas normativas das 
infrações cometidas por pessoa ju-
rídica. Leia na íntegra a Resolução 
CFFa nº 534/18 e confi ra as infrações 
cometidas por pessoa jurídica, bem 
como sobre as sanções aplicáveis no 
http://www.fonoaudiologia.org.br/
resolucoes/.

Novo portal está no ar 

endereço - Rua Álvaro de Carvalho, 
267, sala 401, Edifício Mapil, locali-
zado no Centro, da capital catari-
nense. Agora, além de sede própria, 
o local possui uma melhor e maior 
infraestrutura na região central para 
atender os profi ssionais registrados 
no CREFONO3, próximo a rodo-
viária. O imóvel com área total de 
61,32m² foi adquirido pelo conse-
lho em agosto de 2018 ao valor de 
R$ 217 mil.

News Crefono3 Edição Janeiro/Junho 2019 _8

EXPEDIENTE: News CREFONO3 é uma publicação do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 3ª Região. Diretor Francisco 
Pletsch. Presidente da Comissão de Divulgação - Simone Santos. Jornalista Responsável e Redação - Gheysa Padilha DRT- 6076-PR 
e Rellen da Costa - Projeto gráfi co e diagramação: Zigg Comunicação Corporativa. Impressão: Malires Gráfi ca e Editora. Tiragem: 
3.600 exemplares. 

Fique atento as campanhas, participe e envie as suas sugestões para que, juntos, possamos implantar              

melhorias em prol da Fonoaudiologia.

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA – 3ª REGIÃO
RUA XV DE NOVEMBRO 266  - CONJ 71 – 7º ANDAR – CENTRO 
CURITIBA-PR  / CEP: 80020-310 
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