
Informações quinzenais  para os  servidores  catarinenses

"Toque, prevenção, cuidado e amor”, a campanha de conscientização do Governo de Santa
Catarina deste ano, desenvolvida pela da Secretaria de Estado da Saúde (SES), remete aos passos
do cuidado na prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer de mama. Neste ano, a
campanha também traz informações sobre o câncer de colo de útero, que se desenvolve por meio
do contágio do Papilomavírus Humano – HPV.
No caso do câncer de mama, a realização do autoexame é a forma mais simples de realizar a
detecção. A entrada para o atendimento dos pacientes que venham a perceber alguma alteração é
a rede de Atenção Primária, através dos postos de saúde. 
É importante que, ao aparecimento dos primeiros sintomas, o paciente já busque o
atendimento. Quanto antes o tratamento iniciar, maiores as chances de cura.
O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no
Brasil. Até o dia 24 de setembro, deste ano, 429 óbitos pela doença já tinham sido registrados no
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), em Santa Catarina. No ano de 2020, foram 660
vítimas da doença no estado. Menos comum, mas que também deve fazer parte do cotidiano
masculino, o câncer de mama também acomete os homens, sendo eles, responsáveis por 1% dos
casos registrados no país. 
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ESTADO LANÇA CAMPANHA PELA PREVENÇÃO E COMBATE
AO CÂNCER DE MAMA

por Ascom/SES

Outubro Rosa
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cuidado com a saúde da mulher. Integrados a campanha “Toque, prevenção, cuidado e amor”,
desenvolvida pelo Governo de Santa Catarina. O diagnóstico precoce e o rastreamento dos
possíveis casos de câncer de mama e colo de útero fazem parte das ações da Atenção Primária em
Saúde e o Governo do Estado, por meio de suas unidades, vem unir esforços para a detecção e
encaminhamento dos casos.
Dentre as ações em andamento está a parceria entre o Hospital Regional de São José (HRSJ) e a
Sociedade Catarinense de Mastologia, no Movimento Rosa. Durante seis meses, de 1º de outubro
de 2021 a 31 de março 2022, serão realizada biópsias em mulheres que venham a ser encaminhas
pelas Unidades Básicas de Saúde. Estão previstos cerca de 100 procedimentos, o que possibilitará
o termino da fila por biopsia na Grande Florianópolis. Também está previsto para o dia 28 de
outubro a apresentação do Coral de Vozes de Santa Catarina, no estacionamento do HRSJ, o
evento é aberto à comunidade em geral.
Outra unidade que também disponibilizará exames de mama será a Maternidade Carmela Dutra. No
dia 16 de outubro serão realizadas 22 mamografias. A Unidade também realizará, no dia 23 de
outubro, em parceria com a Clínica Kozma, a Feira da Saúde. Serão oferecidos serviços gratuitos a
população, entre eles a realização de exames clínicos de mama, com médica mastologista da SES e
caso haja identificação de alterações a clínica oferecerá os exames de mamografia.
Na região da Serra, o Hospital e Maternidade Tereza Ramos promoverá, nos dias 24 e 25 de
outubro o Final de Semana D da Mamografia. A previsão é que sejam realizados 80 exames,
durante os dois dias. Além disso, buscando um momento de acolhimento para os pacientes em
tratamento oncológico serão realizadas sessões de Musicoterapia na Central de Quimioterapia.
No norte do Estado, a Maternidade Dona Katarina Kuss fará nos dias 19 e 20 de outubro a
realização de exame preventivo de câncer de colo de útero, o chamado Papanicolau além de
exames clínicos de mama. Na região Oeste, o Hospital Regional do Oeste, estão sendo ofertados

Durante todo o mês de outubro diversas
unidades hospitalares do estado estão
desenvolvendo ações para a promoção e o

HOSPITAIS DA REDE
PRÓPRIA DA SES AMPLIAM

OFERTAS DE EXAMES NO
OUTUBRO ROSA

por ascom/seS

durante todo mês, 30 exames adicionais, diários de
mamografia. A diretoria de Atenção Primária à Saúde,
através do Núcleo de Atenção à Saúde da Mulher, Criança
e Adolescente, realizará, no dia 27, as 14h, a web oficina,
“Como melhorar os indicadores de cobertura de exame
citopatológico do colo de útero e mamografia?”, com as
facilitadoras Clara Lacerda e Débora Rodrigues.
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tes na modalidade de Desporto Educacional. A Celesc irá destinar cerca de R$ 4 milhões para essa
edição. Podem se inscrever nesta chamada pública pessoas físicas e/ou jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, que atendam aos requisitos estabelecidos no edital. Estão impedidos de participar
órgãos governamentais de qualquer nível de poder, organizações com diretoria vinculada a cargos
eletivos ou entidades de caráter sindical ou associação classista.
O presidente Clecio Poleto Martins destaca que a iniciativa visa promover a arte, a cultura e o
esporte na área de concessão da empresa. "É importante destacar que serão selecionados somente
projetos que garantam 100% de aproveitamento fiscal com o incentivo realizado. Além disso, esses
projetos devem estar plenamente alinhados aos princípios estabelecidos em nosso Código de
Conduta Ética, nossa Política Socioambiental, nossos valores e nossa missão corporativa. Com
isso, damos visibilidade ao que temos de melhor em nosso estado e honramos nosso compromisso
com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do qual somos signatários", ressalta Poleto.
Os projetos selecionados serão divulgados no site da Celesc e o patrocínio será formalizado em
contrato específico que será disponibilizado aos proponentes das propostas aprovadas. Pedidos de
informação devem ser encaminhados para a Assessoria de Responsabilidade Social da Celesc,
antes da data limite para submissão do projeto, pelo e-mail: comissaorecursos@celesc.com.br.

CELESC ABRE CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE
PROJETOS CULTURAIS E  ESPORTIVOS por ASCOM/celesc

A Celesc está com chamada pública aberta
para patrocínio de projetos por meio das leis
de incentivo fiscal. A inscrição e a entrega de
documentos vai até de 22 de outubro, às 18h.
O aporte de recursos será limitado em até 50%
do valor total do projeto. Nesta edição, serão
atendidas propostas aprovadas pela Lei
Federal de Incentivo à Cultura nas
modalidades: Artes Cênicas, Música e
Audiovisual. Pela Lei de Incentivo aos Espor- Fo
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O novo canal de comunicação vai fornecer informações sobre procedimentos relacionados a
veículos e habilitação ou outros referentes ao trabalho do órgão. O usuário deve enviar uma
mensagem para o número (48) 3664-1902. “Muitos foram os avanços do Detran nestes últimos dois
anos, agora o atendimento pelo WhatsApp é mais uma forma de nos aproximar da comunidade e
garantir uma resposta rápida às demandas. Trabalhamos para facilitar a comunicação e oferecer o
melhor atendimento à população catarinense”, disse a diretora do Detran, Sandra Mara Pereira.
A Gerência de Informática e Estatística de Trânsito será responsável por receber as demandas. O
gerente do setor, Raphael Schlindwein, destacou que o atendimento via WhatsApp é exclusivamente
de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h30min. Mas além da nova ferramenta, o usuário pode
ter acesso a serviços do Detran através do portal do órgão. O serviço pelo
centraldeinformacoes@detran.sc.gov.br também continua em operação com resposta em poucos
minutos. “Os smartphones fazem parte do cotidiano das pessoas e enviar os questionamentos por
meio de uma plataforma tão difundida garante conforto ao usuário. A chegada dessa nova
modalidade de atendimento traz uma evolução, sendo que muitas das demandas podem ser
resolvidas de forma online. É importante também frisar que os demais canais de comunicação do
Detran continuam ativos e à disposição da comunidade”, informou Schlindwein.

DETRAN DISPONIBIL IZA
NOVO CANAL DE
COMUNICAÇÃO PARA
ATENDER A POPULAÇÃO

por secom

Para facilitar e tornar mais ágil o contato com
a comunidade, o Departamento Estadual de
Trânsito de Santa Catarina (Detran) passa a
disponibilizar um número de WhatsApp. 

A evolução no cadastro de novos
projetos ocorreu devido à criação dos
Núcleos de Projetos (Nuprojs) nos
órgãos. Confira no vídeo: clique
aqui.

GESTÃO DE PROJETOS DO GOVERNO DE SC AVANÇA 400% NO
ÚLTIMO ANO

por ascom/sea

eproj

https://www.youtube.com/watch?v=CPWvaWcAvlQ
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favorecimento do desenvolvimento humano de Santa Catarina também nos municípios menos
favorecidos. 
De acordo com o, “Relatório Situação da População Mundial 2021 – Meu corpo me pertence:
Reivindicando o direito à autonomia e à autodeterminação”, do Fundo de População das Nações
Unidas (UNFPA), nas escolas públicas brasileiras, cerca de 4 milhões de meninas já passaram por
privações de higiene por não terem acesso a absorventes. “É por meio das compras que as políticas
públicas são implementadas”, ressalta Karen Bayestorff, Diretora de Gestão de Licitações e
Contratos, “a finalização desta licitação foi primordial para que o Estado possa atuar na redução da
pobreza menstrual, que faz com que muitas alunas fiquem afastadas das escolas ou se sintam
constrangidas pela dificuldade de acesso aos absorventes”, comentou.
A Gerente da Central Estratégica de Compras, Carla Giani da Rocha, reitera; “Licitação não é só
sobre processos, é sobre pessoas, sobre melhorar a vida das pessoas por meio das compras. Além
da economia de mais de 50% em relação ao valor estimado, teremos as alunas da rede em sala de
aula com mais qualidade de vida.”
Este processo licitatório foi o primeiro realizado pela pregoeira da SEA, Jurema Sprada, que se
mostrou empolgada com a iniciativa. “É muito bacana ver que o governo de Santa Catarina está
alocando os recursos em pessoas que realmente precisam. Estas meninas vão conseguir recuperar
as aulas, sem se preocuparem com a falta de dinheiro para a higiene pessoal”.
Com o fim do pregão eletrônico, o processo agora segue para a Secretaria de Estado da Educação
para a contratação e distribuição dos absorventes nas escolas.

A Central Estratégica de Compras
Públicas, vinculada à Diretoria de
Gestão de Licitações e Contratos da
Secretaria de Estado da Administração,
concluiu a licitação para aquisição de
600 mil pacotes de absorventes
higiênicos que serão distribuídos para
alunas da rede estadual de ensino. 
O investimento para a aquisição dos
absorventes higiênicos foi de R$813.750
reais. A ação integra o programa Gente
Catarina de erradicação da pobreza e 

SEA CONCLUI  PROCESSO DE L IC ITAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES
HIGIÊNICOS A ALUNAS DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO

rasCo     mo
Púb icas

COLUNA:  COMPRAS PÚBLICAS
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de imunizantes, sendo que destas mais de 5 milhões são de primeira dose. O vacinômetro do
Estado vem passando por atualizações e deve demonstrar a marca nos próximos dias. Com relação
a imunização completa, já são 3.595.812 catarinenses que completaram seu esquema vacinal.
Nas últimas semanas também estão sendo ampliados os grupos de aplicação de dose reforço (DR),
que além de idosos acima de 60 anos, agora também incluem os profissionais de saúde. No Estado
78.771 DR foram aplicadas. O grupo dos imunossuprimidos também está recebendo a dose
adicional (DA). Já foram mais de 6 mil pessoas beneficiadas. A aplicação de doses nos
adolescentes, da mesma forma, vem ampliando. Neste grupo, os números de imunizantes aplicados
passam de 220 mil.
“Estamos vivendo um momento importante no combate à pandemia, com resultados significativos.
A aplicação das doses de reforço e adicionais, além da imunização dos adolescentes nos
demonstram isso. Estamos colhendo o resultado de um trabalho compartilhado entre o Estado, os
municípios e o Governo Federal. Mas estamos também preocupados com as crianças menores de 12
anos, acreditamos que as vacinas devem vir para todos”, afirma o secretário de Estado da Saúde,
André Motta Ribeiro.
Levando em consideração a população vacinável, ou seja, acima dos 12 anos, o Estado já em
aplicou ao menos uma dose em 90,78% (5.319.810) e com imunização completa já atingiu 61,36%
(3.595.812) dos catarinenses. 

No mesmo momento em que
registra apenas três óbitos por
Covid-19 no Estado, Santa
Catarina ultrapassa a marca dos 9
milhões de doses aplicadas da
vacina contra o coronavírus. A
imunização vem sendo ampliada
nos grupos de adolescentes e nas
doses de reforço e adicionais.
Segundo o sistema do Ministério
da Saúde, os dados do último
domingo, 10, demonstram que
foram aplicadas 9.000.136 doses 

SANTA CATARINA CHEGA A 9 MILHÕES DE DOSES
APLICADAS CONTRA A COVID-19 por ascom/SES

O Estado segue com uma logística
de distribuição ágil, possibilitando
que os lotes encaminhados pelo
Ministério da Saúde, cheguem aos
municípios em até 24 horas.
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Nos últimos meses, o Estado registrou uma diminuição significativa no número de mortos em
decorrência do coronavírus. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), de março -
mês mais crítico da pandemia - até setembro, os números apontam para uma redução de 86,24%. O
decréscimo foi observado mês a mês. Em março, foram perdidas 3.648 vidas para a Covid,
enquanto agosto foram 660 e setembro, 500 - sendo estes os dois primeiros meses do ano a
registrar menos de mil mortes/mês.
"Ainda são números altos de óbitos, mas claramente houve uma mudança significativa na ação do
vírus, graças a medidas acertadas da Secretaria da Saúde e estarmos entre os três estados que mais
vacinaram no país. O resultado da imunização está sendo exposto nos números", destacou o
secretário da Saúde André Motta Ribeiro.
A redução é o reflexo ainda de outros índices observados pela SES, entre eles o de ocupação de
leitos de UTI. Em 31 de março, a taxa de ocupação chegava a 98,8% com fila de espera por leitos
em algumas unidades. A fila foi zerada em 9 de julho e a ocupação seguiu reduzindo, chegando a
61,9% no dia 07.
O Estado está entre os três que possuem as menores taxas de letalidade por Covid-19 no país, com
1,6%, ao lado de Roraima e Amapá, sendo que SC possui uma população acima de 7 milhões de
habitantes, enquanto os dois outros estão abaixo de 1 milhão. “É importante observarmos os
números da população para entendermos o resultado do trabalho que vem sendo desenvolvido
frente à pandemia. Mesmo com uma população maior que muitos outros entes da população,
conseguimos manter uma taxa de letalidade bem abaixo da média nacional”, complementa o
secretário.

MORTES POR COVID-19 DIMINUEM 86% EM CINCO MESES
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A celebração dos 95 anos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) veio com
novidades positivas para Santa Catarina: o Governo do Estado lançou o SC Mais Mobilidade, um
programa integrado de ações para resolver gargalos, facilitar conexões, encurtar distâncias e
integrar as regiões. O planejamento inclui iniciativas em diferentes estágios e em todos os modais
de transporte.
“Santa Catarina cresce muito além da média nacional e precisa de uma infraestrutura à altura dos
estágios de desenvolvimento econômico e social que queremos atingir. Pela primeira vez, estamos
pensando nas rodovias, ferrovias, aeroportos e portos de forma integrada, aproximando as regiões
e melhorando a vida das pessoas”, afirma o governador Carlos Moisés.
De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Thiago Augusto Vieira, o SC Mais
Mobilidade se baseia em pilares como a intermodalidade, acessibilidade universal, a segurança no
deslocamento das pessoas, a responsabilidade ambiental e a humanização do transporte.
“  Quando chegamos, Santa Catarina tinha 74% da malha esburacada, oito aeroportos interditados e
nenhum planejamento ferroviário. Agora, a infraestrutura passou a ser prioridade dentro do
Governo, de fato, pela primeira vez. Colocamos o pé no acelerador e Santa Catarina virou um
canteiro de obras”, avalia Vieira.

Governo regulariza transporte coletivo intermunicipal

O Governo do Estado também formalizou a regularização do transporte coletivo intermunicipal de
passageiros rodoviário, aquaviário e semiurbano. A medida é inédita e soluciona um problema
histórico, garantindo estabilidade dos serviços oferecidos aos catarinenses e segurança jurídica
para as empresas. 

NO ANIVERSÁRIO DE 95
ANOS DA SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA,
GOVERNO LANÇA O SC

MAIS MOBIL IDADE
por secom

Fotos: Peterson Paul / Secom
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A medida é resultado de um acordo com o
Ministério Público de Santa Catarina
(MPSC) e do diálogo com 70 representantes
de empresas que operam o transporte
intermunicipal. “O acordo técnico permitirá
ao Estado fazer contrato com as empresas
operadoras e avançar na qualidade do
transporte intermunicipal de passageiros”,
projeta Vieira.

continua
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da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), em São José, orçada em R$ 26,6 milhões.
O diferencial é que a obra foi projetada e será construída utilizando a metodologia Building
lnformation Modelling (BIM), adotada como estratégia para todas as obras públicas em Santa
Catarina. Com isso, os projetos de arquitetura e engenharia ganham um novo fluxo. Os processos se
dão de forma coletiva e interdisciplinar, reunindo as informações em um único modelo, trazendo
mais efetividade na compatibilização e nas estimativas dos custos das obras. A tecnologia BIM
garante a redução de perdas e desperdício ao longo da construção, permitindo também que haja um
planejamento preciso para manutenção dos bens públicos. Na prática, a tendência é que a
metodologia BIM resulte em obras mais funcionais ao usuário final e em mais economia ao Estado,
por minimizar erros, facilitar e agilizar a execução das obras.

Com a formalização do acordo, as empresas terão um prazo de três anos para fazer ajustes
operacionais, com apoio da equipe técnica do Governo do Estado. Inicialmente, serão assinados
Termos Temporários, que terão validade até a definição das concessões para operar em Santa
Catarina, a serem realizadas por meio de licitações.

FCEE ganhará novo prédio, projetado com a
metodologia BIM

Além de encaminhar a solução de um problema
histórico, a Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade celebrou o
aniversário com novidades voltadas para o
futuro. O órgão lançou a licitação para a
primeira contratação de empresa de engenharia
especializada para a construção do novo prédio 

continua

Novos drones e veículos para a Infraestrutura

Novos drones e veículos também farão parte, em breve,
do cotidiano da Secretaria de Estado da Infraestrutura e
Mobilidade. Dez drones de alta capacidade foram
entregues nesta sexta-feira. Os equipamentos são de alta
capacidade e qualidade de imagem para atender as
recorrentes tarefas de vistoria e inspeção, principalmente
as realizadas em coberturas de edificações e em locais
de difícil acesso.

Aniversário com homenagens e comemorações

A celebração do aniversário da SIE, realizada no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis, foi de
homenagens a servidores do órgão de todas as regiões. Eles receberam uma lembrança
confeccionada em madeira e rebites originais da Ponte Hercílio Luz, que, assim como a SIE,
também completou 95 anos em 2021 e está no melhor momento de sua história. A Polícia Militar
Rodoviária também foi homenageada. “Sempre tivemos uma equipe apaixonada pela infraestrutura,
ainda que pequena. Por isso ampliamos o corpo técnico, incluindo mais 140 engenheiros. 
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Tão logo seja possível, faremos a contratação de mais técnicos. Estamos melhorando as condições
de trabalho para  resgatar a vanguarda e o pioneirismo no cenário nacional. Temos um time que não
cansa de trabalhar e vem trazendo avanços imensuráveis para os catarinenses”, reconhece o
secretário Vieira.

Adalberto de Souza
Adão Marcos França
Alex Goetten
Andrea Teixeira
Antônio Luiz do Livramento
(representando todos que já
passaram pela SIE)
César Santos Farias
Claudio Garcia
Clayton Bortoluzzi

David Godinho
Eder Carlos Quirino
Elisangela dos Santos
Fernanda de Menezes
Gabriela de Souza Zanini
Gilberto Luz
Gustavo Mirales
Gustavo Taufembach
Ivan Amaral
Ivan Sandrini Nicolazzi
Jair José da Silva
Janaina Farias
Janice Lea Goes

Servidores homenageados

Joceli Sebastião Alan
Jorge João Pereira
José Abel da Silva
José Euclides de Almeida
Albuquerque
José Luiz Schmitt
Letícia Tramontin
Luciane Chaves Lopes Lemos
Lucivane Lima de Queiroz
Ludmar Aladia D'Agnoluzzo
Ferro
Luiz Gonzaga Nunes
Narciso Leal Narciso

Paulo Fernando Bonato
Pedro Paulo Cardoso
Priscila Gusberti
Roberto Olímpio Zeferino
Rubens Eduardo Uhlmann
Silmar Neckel Antunes
Sonia Raquel Medeiros Amorim
Taís Gomes
Thairini Claudino
Zavistanovicz
Valdir Cesar Andrade Wolf
Valdir Kruger
Wilmar Borges de Moraes
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Recém formado no Ensino Médio, o jovem pedreiro não fazia ideia do futuro que lhe aguardava.
Mas o seu irmão, professor de Línguas, viu o potencial escondido e o incentivou a entrar na
universidade. Assim começou a trajetória de Simão na matemática, repleta de intensas idas e
vindas, estudo e comprometimento, já que o curso de graduação não era na cidade onde morava.
“Eu me inspiro até hoje no meu irmão, ele é um excelente professor. Sempre tive muito apoio da
minha família, meus pais sempre me disseram que seria pelo conhecimento que eu transformaria a
minha condição de vida, que estudando eu seria um homem de melhor caráter e formação social”,
conta.
Simão carrega o ensinamento dos pais até hoje, tendo convicção de que a educação é o caminho
certo para o desenvolvimento do Brasil. Na sala de aula, para além dos números e átomos, o
professor conversa com os alunos sobre as potencialidades que o conhecimento e dedicação aos
estudos pode oferecer, criando neles a coragem para sonhar com um futuro mais amplo e próspero.

Simão Abatti não dá aula, ele vive a aula que
dá. É desta forma que o professor de
matemática e química da Escola de Educação
Básica (EEB) Cecília Vivan, de Salto Veloso,
consagrou-se no imaginário dos colegas de
escola.
Com mais de 20 anos de dedicação,
comprometimento e amor pelo magistério, seu
esforço em transformar o mundo por meio da
educação rendeu incontáveis frutos e impacta
o dia a dia de todos que contam com a sua
presença. 

por ascom/sed

continua

Mês do Professor
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Educação para o futuro

Com a sensibilidade de enxergar a singularidade de cada estudante, Simão investe seu tempo e
dedicação para tentar ampliar seus horizontes, impulsionando-os para serem as suas melhores
versões. O professor acredita que, com a educação, os alunos podem ir além do que acreditavam
que conseguiriam, sendo cidadãos e profissionais de sucesso. “Ser professor é se reinventar a cada
dia, conseguir trabalhar os assuntos de uma forma diferente, entender que cada turma é
diversificada e merece uma abordagem única”, afirma o professor. Ainda que esteja à frente de
uma sala de aula, todos os dias separa um tempo para aprender maneiras novas de ensinar seus
alunos e introduz ferramentas que auxiliam na aprendizagem, como a tecnologia e materiais extras.
Atualmente, o professor trabalha nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, mas é na EEB
Cecília Vivan que se consagrou na execução de diversos projetos de educação ambiental,
sustentabilidade e tecnológica que ganharam reconhecimento e prêmios no âmbito estadual e
nacional. Mas Simão não conseguiria alcançar tudo isso sozinho: contou com um time de
educadores excepcionais que tinham a vontade, assim como ele, de colocar a mão na massa e fazer
a diferença na vida dos alunos. “O ponto chave da nossa escola é a equipe fenomenal de
professores. Quando todos estão juntos, não tem como não funcionar. A nossa coletividade inspira
os alunos também, eles percebem que o que funciona na escola é exatamente isso. Eles enxergam a
força em nossa parceria, percebem que todos são responsáveis e precisam contribuir, inclusive
eles”, complementa.

“A dedicação por seus alunos é
incansável. O que me chama
atenção é o quanto ele contribui
para o crescimento do caráter das
pessoas que ensina. Ele não só
passa o conteúdo, como também
cobra responsabilidade, honestidade
e comprometimento com as
atividades e respeito. O Simão
educa para a vida”, comenta Nailde
Hauwetter, professora orientadora
de laboratório que trabalha com o
educador há mais de dez anos. 

Conscientização ambiental

Projetos como estufa, casa sustentável, jardim
oriental, mosaico, horto medicinal,
composteira e aplicação de aquecedor solar
térmico surgiram dessa incrível colaboração
entre professores e servidores da escola para
instituir na unidade um senso de comunidade
e proteção do meio ambiente.

continua
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Pregar, regar, plantar e construir. Para Simão, essas iniciativas contribuem para que os alunos
compreendam que precisam sair da teoria e colocar o conhecimento em prática. “Isso leva a
formação de um cidadão que investe em sua vida trabalho e perseverança, que sai da sua zona de
conforto e coloca a mão na massa para as coisas saírem do papel.”
Em conjunto com o conhecimento científico, lições de convívio comum, colaboração, trabalho
conjunto, altruísmo, superação de limites, respeito ao individualismo e as diferenças, são
ensinamentos que andam em conjunto com as atividades extracurriculares. “Espero estar
desenvolvendo neles o gosto nessas áreas, não só na escola, mas para sua formação como
cidadãos conscientes e com uma visão de preservação, cuidado com o meio ambiente e que
façam sua parte, em menor ou maior escala, para que tenhamos um ambiente sustentável de vida
e com recursos naturais possíveis de serem explorados e mantidos por muito tempo”, diz Simão.

Sucesso na coletividade

A professora de laboratório, Nailde Hauwetter,
conta que trabalhar com Simão é muito
desafiador. Com sua inteligência e pró-atividade,
ele consegue tirá-la de sua zona de conforto,
impulsionando-a para ser uma profissional que
preza sempre pela excelência. “Funcionamos por
conta dele, pois não tem o que Simão não saiba
fazer. Tudo tem a mão dele, tudo depende dele. 

Se Simão começar, continuamos. Se fizer a massa de cimento, colocamos a lajota”, expressa
Nailde. “Um fato que me traz felicidade foi quando um aluno perguntou se eu tinha me formado
com o professor Simão, pois tínhamos a forma de ensinar parecida. Foi uma comparação que me
encheu de alegria, pois observo atentamente suas aulas”, relembra a profissional.

Impacto nos estudantes

Com 22 anos de magistério, centenas de alunos passaram por suas aulas, sendo impactados pelo
seu jeito rígido, mas muito carinhoso de ensinar. “ Por vezes incompreendido”, afirma Simão.
Mas para Julia Nezzi foi exatamente a cobrança por sua excelência e atenção às suas dificuldades
que a levaram para o caminho da engenharia. “Na escolha da minha profissão, sempre tive muito
medo de ir para a engenharia, pois sabia da dificuldade dos cálculos e ele me fez mudar de ideia.
Sempre que precisei de ajuda com a faculdade ele foi super prestativo”, diz a ex-aluna.
Simão Abatti 3Nas redes sociais da EEB Cecília Vivan sempre que é publicado trabalhos de
Simão aparecem alunos que relembram da importância do professor em suas trajetórias. Palavras
não faltam para descrever a incrível e inspiradora trajetória de Simão dentro das salas de aula.
Em meio a projetos, prêmios e amigos que construiu na escola, sua história no magistério ainda
está longe do fim, afinal, a cada aluno que o professor se despede, tem outro fazendo festa para o
receber. 

Mês do Professor
Para valorizar as boas práticas e professores que vão além da sua missão de ensinar, durante todo
mês de outubro, o Educa SC divulga a série “Eu, professor, faço a diferença” com histórias de
educadores que motivam, inspiram, superam e fazem a diferença na comunidade escolar.
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PROFESSORES INIC IAM CAPACITAÇÃO PARA USAR
LABORATÓRIOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM ESCOLAS
ESTADUAIS

A Secretaria de Estado da Educação (SED)
está promovendo um curso de capacitação
para utilização dos laboratórios de eficiência
energética instalados em seis Centros de
Educação Profissional (Cedup) de Santa
Catarina. Participam da formação 53
professores da rede estadual de ensino, entre
eles os profissionais que receberam
capacitação de manutenção dos laboratórios,
professores de Física efetivos, gestores das
escolas e técnicos das Coordenadorias
Regionais de Educação.

A instalação dos laboratórios é resultado de uma parceria entre a SED e a Celesc para capacitar
estudantes para o estudo e atuação com energias renováveis, além de estimular o uso consciente
de eletricidade. O investimento realizado no projeto é de R$ 4,2 milhões, incluindo a formação
realizada pela SED com objetivo de preparar os professores para utilizarem os equipamentos e
ministrarem os conteúdos propostos.
Durante os cinco dias, os profissionais estão estudando as bases pedagógicas da temática. Na
última semana de outubro, os mesmos professores terão novos encontros para construir os
roteiros de atividades e materiais pedagógicos que serão utilizados em sala de aula. A formação
se encerra no mês de novembro com uma semana de lives e a publicação de um ebook com textos
orientativos.
Além de ser utilizado para conscientizar alunos do ensino básico sobre o uso consciente de
energia, a eficiência energética será tema de cursos técnicos oferecidos pela SED e integra um
componente curricular eletivo do Novo Ensino Médio, que será oficialmente implementado em
todas as escolas em 2022. A secretaria pretende incluir o tema nos currículos catarinenses a
partir do início do próximo ano letivo.

por ascom/sed

Conheça os laboratórios

Cada laboratório de eficiência
energética conta com 12 bancadas de
equipamentos que permitem o estudo
de diversas áreas, como os sistemas de
iluminação e instalações elétricas
residenciais, prediais e industriais, até
sistemas de microgeração de energia
renovável como solar, fotovoltaica,
eólica e termosolar.
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homologadas será divulgado no dia 18 de outubro, a partir das 19 horas, no site. Os docentes com
curso superior e habilitados para as disciplinas, que forem selecionados a partir do processo
seletivo, terão a remuneração mínima de R$ 5 mil para 40 horas semanais, ou valor proporcional
conforme a carga horária. A medida foi anunciada pelo governador Carlos Moisés em junho e
aprovada na Assembleia Legislativa em agosto. 
As provas serão aplicadas no dia 7 de novembro e são divididas em quatro editais: professores do
Ensino Regular; de Educação Profissionalizante; de Educação Escolar Indígena e para atuação
em projetos especiais no Instituto Estadual de Educação (IEE).
A prova objetiva será composta de 20 questões, 10 questões de conhecimentos gerais e 10 de
conhecimentos específicos, sendo eliminatória para os que não alcançarem 50% de acertos. Uma
novidade deste processo seletivo é a aplicação de uma prova de redação, que tem caráter
classificatório, e eliminatório apenas para os candidatos que zerarem.
Além das duas provas o Edital contempla também a análise classificatória de títulos. Já os
candidatos cujas disciplinas escolhidas exijam habilitação específica em LIBRAS, serão
submetidos a uma prova prática, de acordo com o que está definido no edital.
Os exames terão duração de 3h30min e o horário de início será informado no momento da
convocação dos candidatos. O processo seletivo será aplicado nos municípios de Araranguá,
Blumenau, Caçador, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá
do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Maravilha, Rio do Sul, São Lourenço do Oeste, São
Miguel do Oeste, Tubarão e Videira.
O resultado final será homologado em 21 de dezembro. Acompanhe todas as atualizações sobre o
processo seletivo para ACT nesta página. 

O processo seletivo para a
admissão de professores
em caráter temporário
(ACTs) teve 75.995
candidatos inscritos, sendo
esse o maior processo da
história da Secretaria de
Estado da Educação
(SED). O período de
inscrição foi até o dia 30
de setembro, e o resultado
final das inscrições 

COM 75.995 INSCRITOS,  PROCESSO SELETIVOS DE ACTS
PARA 2022 É O MAIOR DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

por ascom/sed
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http://www.selecon.org.br/
https://www.sed.sc.gov.br/professores-e-gestores/30261-act-admissao-de-professores-em-carater-temporario
https://www.sed.sc.gov.br/professores-e-gestores/30261-act-admissao-de-professores-em-carater-temporario
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No caso das unidades escolares em que a quantidade de pedidos de matrícula é maior que o
número de vagas disponíveis, os estudantes serão selecionados por sorteio. Para concorrer às
vagas, os estudantes devem realizar sua pré-matrícula neste site entre os dias 17 e 19 de
novembro. As regras para o sorteio e a lista de unidades que se aplicam ao modelo de ingresso na
escola também serão divulgadas nas próximas semanas.
“Se 2021 foi um ano muito importante para a educação catarinense, com desafios e uma
retomada muito exitosa, 2022 será ainda melhor. Estamos nos preparando para receber 100% dos
nossos alunos de forma presencial com muitos investimentos em tecnologia e infraestrutura.
Também estamos valorizando e qualificando nossos professores, com aumento remuneratório e
formações para implantação do Novo Ensino Médio em todas as escolas da rede”, afirmou o
secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro.
Mais informações sobre os horários de abertura dos sistemas e a documentação necessária para a
matrícula serão anunciadas nas próximas semanas. Em caso de dúvidas, é possível entrar em
contato diretamente com as Coordenadorias Regionais de Educação.

EDUCAÇÃO INFORMA DATAS DE
MATRÍCULA E REMATRÍCULA NA
REDE ESTADUAL EM 2022

por ascom/sed

Já está aberto o sistema para recadastro dos estudantes da rede estadual para o ano letivo de
2022. Os pais e responsáveis devem atualizar as informações dos alunos na plataforma Estudante
On-line, até o dia 15 de Outubro. Após a confirmação dos dados, os estudantes serão
rematriculados automaticamente em suas escolas de origem entre os dias 18 e 22 de outubro.

Para os novos estudantes da rede estadual
e para quem deseja ingressar em outra
unidade escolar, o período de matrícula
será de 1 a 3 de dezembro. Pelo site da
matrícula, o aluno ou familiar fará a
solicitação e será cadastrado no sistema da
SED por ordem de acesso. É necessário
que o estudante já possua o cadastro
gov.br, que pode ser realizado antes do
momento da matrícula.

continua

Foto: Maurício Vieira/Secom

https://estudanteonline.sed.sc.gov.br/login.aspx
https://matriculaonline.sed.sc.gov.br/inicio.aspx


A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) informa que estão abertas as inscrições do processo
seletivo para ingresso de alunos no Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires (CFNP), nas
unidades de Florianópolis, Lages, Blumenau, Joinville e Laguna, para o ano letivo de 2022. As
inscrições se encerram no dia 24 de outubro de 2021. 
O processo seletivo se destina ao preenchimento de 300 vagas para o 6° ano, distribuídas na rede
de colégios. As vagas serão destinadas com o percentual de 50% para dependentes de Militares
Estaduais do Estado de Santa Catarina e 50% para o público em geral, conforme estabelece a Lei
Complementar n.º 731 de 21 de dezembro de 2018.
Para acessar o edital, CLIQUE AQUI! 

PMSC ABRE AS INSCRIÇÕES PARA INGRESSO NO COLÉGIO
POLICIAL MIL ITAR
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por ascom/pmsc

Calendário escolar para 2022

A SED realizou nesta segunda-feira, 1º de outubro, uma reunião com representantes da União dos
Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina (Undime/SC), Federação Catarinense de
Municípios (Fecam) e Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina (Sinepe). O encontro
foi marcado para que as entidades avancem na definição do calendário escolar para o ano letivo de
2022. Embora cada rede de ensino tenha autonomia para estabelecer seu calendário, o objetivo da
reunião é o alinhamento de datas, considerando o transporte escolar e outras ações que envolvem
todas as redes. 

https://www.ssp.sc.gov.br/files/Imprensa/edital-043diepmsc2021-processo-seletivo-para-ingresso-de-alunos-do-6-ano-da-rcpm-cfnp-ano-letivo-2022-2095.pdf
https://www.ssp.sc.gov.br/files/Imprensa/edital-043diepmsc2021-processo-seletivo-para-ingresso-de-alunos-do-6-ano-da-rcpm-cfnp-ano-letivo-2022-2095.pdf
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Programa Juro Zero, pretende alavancar empreendedores populares, com investimento produtivo,
além de promover a inclusão social e a geração de emprego e renda em Santa Catarina. O Projeto
de Lei, que depende de aprovação da Assembleia, transforma o Programa do Estado em política
pública permanente de desenvolvimento econômico. 
Coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) e
operacionalizado pelo Badesc, desde 2011, o programa tem o objetivo de apoiar o
microempreendedor individual (MEI) e dar uma ajuda ao seu pequeno negócio. “O Juro Zero é
mais que um programa de incentivo, é uma política pública de formalização e de apoio ao
microempreendedor individual. Um empresário nunca será grande sem antes ter sido um MEI. Por
isso é tão importante este incentivo, esta mão ao microempreendedor quando ele mais precisa
crescer”, avaliou o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano
Buligon.
Para o presidente do Badesc, Eduardo Machado, uma política pública vai além do incentivo
econômico-financeiro e possui importante impacto social. “Há mais de 21 anos atuamos como
aliado estratégico dos microempreendedores e o principal fomentador das organizações de
microcrédito de Santa Catarina. São elas responsáveis por repassar os nossos recursos e financiar
os micro e pequenos negócios, formais e informais, para gerar emprego e renda familiar”,
destacou.

por ascom/sde

GOVERNO DE SC ENCAMINHA
PROJETO PARA FORTALECER
JURO ZERO COMO POLÍT ICA
PÚBLICA

O Governo do Estado encaminhou à
Assembleia Legislativa de Santa Catarina
(Alesc), o Projeto de Lei (PL) que altera o art.
2º da Lei nº 15.570, de 2011, que institui o Fo
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Como funciona

Pelo Juro Zero, o MEI recebe recursos financeiros para investir no seu negócio. Podem aderir ao
programa todos os microempreendedores individuais que tiverem CNPJ regularizado e que residam
em Santa Catarina. Os recursos financeiros são disponibilizados na forma de empréstimos, no
valor de até R$ 5 mil, os quais devem ser pagos em oito parcelas. Ao quitar as sete primeiras
parcelas em dia, o MEI recebe a isenção da última, paga pelo Estado.
O empreendedor tem direito a realizar até duas operações, sujeitas a análise de crédito nas
instituições de microcrédito presentes em todas as regiões de Santa Catarina (OSCIPs), e pelas
cooperativas do Sistema Sicoob, com operação do Badesc.
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A Epagri lançou edital de leilão
on-line de bens móveis inservíveis,
do qual fazem parte veículos,
implementos agrícolas,
equipamentos eletrônicos e de
informática, entre outros. Os lances
aos 87 lotes foram abertos no dia 8
de outubro, no site do Leiloeiro
Oficial e os interessados deverão
estar previamente credenciados. A
sessão pública do leilão será no dia
4 de novembro no site
https://www.espressoleiloes.com.br 

Os lotes poderão ser visitados nos locais indicados no edital entre os dias 25 e 29 de outubro,
mediante horário agendado, com o objetivo de evitar aglomeração e atender às medidas sanitárias
impostas pela pandemia de Covid-19. Os contatos para agendamento constam no edital. Podem
participar do leilão cidadãos e empresas que não trabalhem ou atuem em companhias que prestam
serviços para a Epagri. Os bens serão entregues aos compradores a partir do dia 17 de novembro. O
valor arrecadado será destinado principalmente à renovação da frota da Epagri, que é fundamental
para a realização das atividades de extensão rural e de pesquisa agropecuária.
A gerente de Operações da Epagri, Arádia Costa, reforçou que, para participar do leilão, é
necessário conhecer o edital, fazer o cadastramento no site do leiloeiro até 48 horas antes do
fechamento dos lotes e dar o lance no bem de interesse, conforme foto e descrição no site. A gerente
também orienta aos interessados que façam a vistoria presencial do bem, para averiguação do estado
de conservação. Interessados podem acessar o edital aqui. Mais informações podem ser obtidas com
da leiloeira pública oficial credenciada Michele Pacheco da Rosa Sandor pelo e-mail
contato@expressoleiloes.com.br.

EPAGRI  REALIZA LEILÃO DE VEÍCULOS E  EQUIPAMENTOS EM
NOVEMBRO por ascom/epagri

Valores
O programa de estágio do Governo de

Santa Catarina
www.sea.sc.gov.br/novos-valores

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/educacao-noticias/nova-remuneracao-minima-para-o-magisterio-estadual-comeca-a-ser-paga-nesta-terca-feira
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/educacao-noticias/nova-remuneracao-minima-para-o-magisterio-estadual-comeca-a-ser-paga-nesta-terca-feira
http://www.sea.sc.gov.br/novos-valores/
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uma chamada pública. As inscrições podem ser feitas até 20 de outubro. As vagas são destinadas a
um designer gráfico, dois profissionais de ciências de dados, um especialista em requisitos, um
engenheiro de dados, um gestor de processos e um gestor de projetos. O valor das bolsas que
receberão mensalmente varia entre R$ 4,8 mil e R$ 7,2 mil. O valor global da chamada pública é
de até R$ 921.600,00. 
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento e à Estruturação do Observatório do Agronegócio
Catarinense (OAC) faz parte do Programa Interinstitucional de Fomento a Projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação que atendam às demandas da sociedade catarinense por intermédio de
órgãos setoriais do Governo do Estado de Santa Catarina, o Programa
#Fapesc@Gov+Pesquisa&Inovação.  
“Por meio do Programa #Fapesc@Gov+Pesquisa&Inovação, estamos aproximando o ecossistema
de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) do setor público”, explicou o presidente da Fapesc, Fábio
Zabot Holthausen. “A estruturação e implementação do Observatório do Agronegócio Catarinense
é um exemplo desta conexão. A chamada pública vai trazer profissionais qualificados para
desenvolver ações de pesquisa e inovação dentro de um setor chave para o Estado de Santa
Catarina.”   

Com o objetivo de estruturar e
implantar o Observatório do
Agronegócio Catarinense (OAC), a
Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de Santa Catarina
(Fapesc), a Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina (Epagri) e a Secretaria de
Estado da Agricultura, da Pesca e do
Desenvolvimento Rural (SAR) estão
selecionando sete bolsistas, por meio de 

FAPESC E EPAGRI  SELECIONAM SETE BOLSISTAS PARA O
OBSERVATÓRIO DO AGRONEGÓCIO CATARINENSE

POR ASCOM/FAPESC

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/defesa-civil-e-bombeiros/bono-e-o-novo-cao-certificado-do-corpo-de-bombeiros-militar-de-sc-para-atuar-em-buscas
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/defesa-civil-e-bombeiros/bono-e-o-novo-cao-certificado-do-corpo-de-bombeiros-militar-de-sc-para-atuar-em-buscas
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PROJETO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE
NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR -
RENAVEH
O Núcleo Hospitalar de
Epidemiologia (NHE) do
Hospital Governador Celso
Ramos (HGCR) existe há nove
anos e, a partir deste ano, passa a
fazer parte do Projeto
Fortalecimento e Ampliação da
Rede Nacional de Vigilância
Epidemiológica Hospitalar
(RENAVEH), do Ministério da
Saúde. O Hospital Governador
Celso Ramos (HGCR) é
vinculado a Secretaria de Estado 

POR ASCOM/SES

da Saúde e recebeu a visita técnica da equipe da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica
Hospitalar do Ministério da Saúde. O objetivo da visita foi conhecer o trabalho desenvolvido pelo
Núcleo, e fortalecer e ampliar o vínculo à rede, além de subsidiá-lo tecnologicamente.
A promoção de políticas públicas e de ações de saúde, de forma descentralizada e regionalizada, é
um dos principais objetivos da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar
(RENAVEH). “Com a descentralização, as respostas são mais rápidas e traçar estratégias de
vigilância em saúde ficam mais eficazes, com monitoramento de eventos inusitados. Além disso, a
interligação da rede de vigilância epidemiológica hospitalar poderá garantir que a gestão estadual e
municipal consiga estudar e detectar oportunamente as mudanças no perfil epidemiológico das
doenças”, explica Guilherme Elidio, coordenador da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica
Hospitalar.
O núcleo é fundamental para o HGCR, segundo a coordenadora, enfermeira Clarice Maria Oliveira
de Azevedo. “Considerando que as doenças de notificação compulsória constituem risco à saúde da
população e que o conhecimento dessas doenças é primordial para o desencadeamento das ações de
controle, em particular aquelas de notificação e investigação imediatas, há essa importância de se
ter um núcleo”, ressalta.
Entre outras iniciativas, estão previstas orientações quanto ao planejamento estratégico,
monitoramento, preparo e respostas frente às emergências em saúde pública no âmbito hospitalar,
como a Covid-19, por exemplo. Também estão inclusos o planejamento, estruturação da rede e
apoio técnico à Secretaria Estadual e Municipal de Saúde.
“O ambiente hospitalar é uma importante fonte para o registro das doenças de notificação
compulsórias, em especial dos casos mais graves. A investigação epidemiológica desses casos
pode demonstrar um surgimento de novas doenças ou mudanças na história natural de uma doença
ou no seu comportamento epidemiológico, com impacto para a saúde pública”, enfatiza a diretora
geral Elisangela Scheidt Roncalio.
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Casa Civil, contará com um Núcleo de Gestão de Processos (Nuproc). A medida está prevista na
Portaria 53/2021, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). O núcleo visa a melhoria dos
processos internos, promovendo mais agilidade nas entregas, procedimentos e serviços ao cidadão.
A iniciativa é coordenada pelo Escritório de Gestão de Processos (Eproc), da Secretaria de Estado
da Administração (SEA).
Trata-se de um modelo descentralizado de gestão baseado na atuação colaborativa, em que o Eproc
fornece ferramentas, acompanhamento e suporte, enquanto os órgãos colocam o trabalho em
prática. “Após a capacitação dos membros da equipe, é feita a identificação dos processos,
aplicação da metodologia e monitoramento dos processos organizacionais com o intuito de
alcançar melhores resultados e alinhá-los às estratégias de cada órgão”, afirmou o coordenador do
Eproc, Marcelo Eduardo Schubert.
A intenção é disseminar a cultura e a metodologia de Gerenciamento de Processos de Negócios
(BPM) em todo o Estado, por meio desses núcleos. 

SEA IMPLANTA
NÚCLEO DE
GERENCIAMENTO DE
PROCESSOS COM
SERVIDORES DA
CASA CIVIL

A Central de Atendimento aos
Municípios (CAM), vinculada à 
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Equipe

Com o núcleo, a CAM poderá identificar os principais pontos críticos da própria organização a fim
de minimizar erros e aperfeiçoar práticas diárias. A partir de agora, os membros que compõem o
Nuproc participarão de uma capacitação em Gerenciamento de Processos de Negócio.
O Nuproc da Casa Civil será composto por um analista de processo da Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), pelo coordenador da Central de
Atendimento aos Municípios, Gabriel Loeff, que também será o responsável pelo núcleo, e pela
assessora da CAM, Keyla Moreira.
“Ao rever e adaptar o gerenciamento dos processos e dos recursos, deveremos aumentar a
capacidade de prestar serviços às prefeituras catarinenses, aos deputados e aos órgãos de Governo,
que são diretamente atendidos pela Casa Civil. Ao aprimorar nosso trabalho interno,
consequentemente, vamos atingir o cidadão lá na ponta”, afirmou Loeff.
Interessados poderão acompanhar o resultado da ação. Como já acontece com as demais núcleos,
os processos de trabalhos realizados pela CAM serão publicados no portal de Dados Abertos do
Governo.
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QUATRO TURMAS DA REDE ESTADUAL ESTÃO ENTRE AS
SEMIFINALISTAS DA OLIMPÍADA DE L ÍNGUA PORTUGUESA
DE 2021
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EXPEDIENTE
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Foi divulgada a lista de semifinalistas da 7ª Olimpíada Olimpíada de Língua Portuguesa, concurso
que premia professores e alunos do5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio em
escolas públicas de todo o país. Entre as dez turmas catarinenses classificadas, quatro são da rede
estadual de ensino.
Passaram à próxima fase pela categoria “Artigo de Opinião” as turmas representadas pelas
professoras Ana Paula Quiquio Wernke, da EEB Walter Probst (Aurora) e Marta Maria Falchetti,
da EEB Frei Evaristo (Iomerê). Na categoria “Documentário”, classificou-se o professor Claudimir
Ribeiro, da EEB Galeazzo Paganelli (Vargem Bonita). Já entre os trabalhos de “Memórias
Literárias”, a turma da professora Idilene Coletto, da EEB Santa Helena (Santa Helena) foi
selecionada.
Os docentes classificados representam toda a turma que desenvolveu o trabalho e redigiram relatos
do desenvolvimento das atividades. Essa é uma novidade da edição de 2021 da Olimpíada, que
ainda avalia produções textuais ou audiovisuais das diversas categorias trabalhadas.
A organização do concurso realizará agora o Encontro de Semifinalistas, etapa em que são
propostas diversas atividades culturais e formativas envolvendo professores e alunos classificados. 
Em todo o estado de Santa Catarina, 403 trabalhos foram inscritos no concurso e enviados às
Comissões Julgadoras Municipais. Ao todo, foram recebidos 60 artigos de opinião, 107 crônicas,
54 documentários, 105 memórias literárias e 77 poemas. A lista completa dos classificados pode
ser acessada no site oficial da Olimpíada de Língua Portuguesa.  
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