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Informações quinzenais para os servidores catarinenses
Set embro amarel o: mês de prevenção ao sui cí di o

DESTAQUES
Prêmio Eproj 2021
reconhece ações voltadas
ao gerenciamento de
projetos
SC tem 96,3% dos
municípios com saldo
positivo de empregos,
melhor resultado do país
Sede do Governo do
Estado é batizada com o
nome do ex-governador
Casildo Maldaner
Coronavírus em SC:
Saúde atualiza portarias
de eventos, casas noturnas
e serviços de alimentação

SETEMBRO AMARELO
VISA A
CONSCIENTIZAÇÃO E
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
por ABP/CFM

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em
parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, organiza
nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é,
oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a
campanha acontece durante todo o ano.
De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, são
registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais
de 01 milhão no mundo, mas registra cada vez mais casos,
principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio
são relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.
Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números a campanha
Setembro Amarelo busca orientar a sociedade, desmistificando o
assunto, para, com informação e acolhimento, resgatar jovens e
adultos, auxiliar a sociedade a compreender e identificar casos, e
salvar vidas.
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por secom
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SC TEM 96,3% DOS
MUNICÍPIOS COM
SALDO POSITIVO DE
EMPREGOS, MELHOR
RESULTADO DO PAÍS

Os municípios catarinenses estão
obtendo destaque nacional quando
o assunto é geração de empregos.
No acumulado dos últimos 12 meses, 96,3% das cidades de Santa Catarina tiveram saldo positivo
de postos de trabalho. Trata-se do melhor resultado do país, segundo os dados divulgados na
última semana pelo Ministério da Economia, por meio do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged). Em números gerais, 284 cidades catarinenses registraram mais
contratações do que demissões entre agosto do ano passado e julho deste ano, ao passo que apenas
onze municípios tiveram saldo negativo.
No período, foram gerados 232.973 empregos formais em Santa Catarina, resultado absoluto

inferior apenas a São Paulo e Minas Gerais, os dois estados mais populosos da federação. Outro
dado reforça o bom momento econômico: 11 cidades catarinenses aparecem entre as 100 que mais
geraram vagas. Isso ocorre apesar de apenas Joinville, Florianópolis e Blumenau estarem no top
100 nacional em relação ao número de habitantes.
Para o governador Carlos Moisés, os dados do Caged reforçam a imagem de Santa Catarina como
um estado com poucas desigualdades regionais. Ele salienta que os municípios catarinenses que
mais geraram empregos estão em diferentes regiões. São eles: Joinville (saldo de 23.174 vagas em
um ano), Blumenau (13.266), São José (13.028), Itajaí (12.144), Florianópolis (12.107), Chapecó
(8.068), Jaraguá do Sul (6.577), Palhoça (6.463), Criciúma (6.407), Brusque (6.205) e Balneário
Camboriú (5.473). “Nossa economia é forte e diversificada. Cada região contribui à sua maneira,
mas os empregos estão sendo criados em todos os lados. Isso é um sinal do dinamismo de Santa
Catarina. O Governo está atuando para atrair cada vez mais investidores, oferecendo segurança
jurídica para que eles possam prosperar, trazendo mais riquezas e desenvolvimento para a nossa
terra”, disse o governador.
Carlos Moisés ressalta ainda que a taxa de desemprego no estado está na casa dos 6%, enquanto a
média nacional segue superior a 14%. O Caged informa ainda que apenas em Santa Catarina os
desligamentos a pedido do trabalhador são superiores às demissões sem justa causa.
“Uma das principais características que chama a atenção da economia catarinense é a sua
diversidade. E isto se reflete nos dados do Ministério da Economia. Santa Catarina tem um
crescimento isonômico, conforme mostram o Caged, onde 96% das cidades apresentaram saldo
positivo nas contratações. O Governo de Santa Catarina trabalha em conjunto com o setor
produtivo para facilitar a vida de quem empreende e gera mais oportunidades à população”, frisou
o Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon.
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SERRA DO RIO DO RASTRO TERÁ TRÁFEGO LIBERADO NO
por ASCOM/SiE
FERIADO DA INDEPENDÊNCIA
A Secretaria de Estado da Infraestrutura e
Mobilidade (SIE) informa que o tráfego de
veículos na Serra do Rio do Rastro (SC-390)
será liberado por quatro dias, a começar de 4
de setembro (sábado) e se estendendo até o
feriado da Independência, 7 de setembro.
Com isso, a rodovia estará liberada à
visitação desde as 19 horas de sexta-feira (3)
até as 7 horas de quarta-feira (8).
O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, explicou que objetivo é
incentivar o turismo em uma das mais bonitas paisagens catarinenses, durante o feriadão. “Um
feriado como este é uma oportunidade para quem quer conhecer e desfrutar dessa região magnífica,
mas também um período importante para impulsionar a economia do turismo na Serra” , destacou
Vieira.
Na quarta-feira (8), depois do feriadão, o tráfego volta a ser fechado nos horários já estipulados. A
partir de então, para os motoristas que irão subir a Serra com destino ao Planalto, o tráfego estará
bloqueado das 7 horas às 18 horas, de segunda a sexta-feira.
Já para os condutores que irão
descer a Serra, com destino ao Sul,
o tráfego fica bloqueado das 7
horas às 19 horas, de segunda a
sexta-feira. Aos fins de semana, o
tráfego está sempre liberado.
Em obras desde agosto de 2020, a
previsão é que o trabalho de
contenção de encostas na Serra do
Rio do Rastro seja concluído até
outubro de 2021
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PRÊMIO EPROJ 2021 RECONHECE AÇÕES VOLTADAS AO
por ascom/EPROJ
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Fotos: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

O Escritório de Gestão de Projetos de Santa Catarina entregou no dia 25 de agosto, o Prêmio Eproj
SC. Esta é a primeira edição da premiação que tem como objetivo valorizar e incentivar ainda mais
a atuação dos servidores do Executivo catarinense para a implantação e o fortalecimento dos
Núcleos de Projetos Setoriais (Nuprojs), presentes em 18 órgãos estaduais.
Para o coordenador do Eproj SC, Vitor Correa, foi um dia para agradecer e celebrar o trabalho
dedicado dos secretários e suas equipes. “Foi um reconhecimento dos esforços aplicados no Novo
Modelo de Gerenciamento de Projetos do governo estadual”, ressaltou .
O Prêmio Eproj SC foi elaborado de forma independente pelo Escritório de Gestão de Projetos de
Santa Catarina e realizado com o apoio de alguns parceiros. O evento foi realizado no Teatro Pedro
Ivo, para alguns convidados, contando com a presença de autoridades do Governo do Estado, como
secretários, além de gestores, especialistas em gestão de projetos e servidores estaduais.
As categorias e os critérios de premiação foram definidos por um comitê formado pelos gestores e
pelo coordenador-geral do Eproj. A avaliação da categoria Patrocinadores foi feita por um comitê
formado por gestores de portfólio dos NUPROJs, especialistas em gestão de projetos, gestores e
coordenador do Eproj.
PREMIAÇÃO
Agentes de Mudança
Foram reconhecidos como Agentes de Mudança a secretária adjunta da Fazenda Michele Patricia
Roncalio e o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc),
Fábio Zabot Holthausen. Nesta categoria foram premiados os profissionais que por meio de apoio e
ações diretas fomentaram a gestão de projetos no Estado, ainda que não diretamente vinculados aos
Nuprojs.
continua
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A secretária adjunta reforçou a importância do
trabalho desenvolvido em parceria com o Eproj
SC para a gestão de projetos no estado. Ela
destacou a busca por investimentos prioritários
com qualidade que garantem recursos para as
demandas
sociais
de
diversas
esferas,
apresentando resultados para toda a sociedade
catarinense.
Fábio Zabot reforçou que a Fapesc se sente
honrada por contribuir e fazer parte das ações
do Governo. Ele ressalta que o grande desafio
da Fundação é levar a ciência, tecnologia e inovação para mais próximo à sociedade, utilizando
todo o mecanismo existente para solucionar as demandas da população e do próprio governo de
Santa Catarina. O presidente agradeceu as parcerias desenvolvidas e o apoio do governador Carlos
Moisés.
Patrocinadores
Foram premiados nesta categoria o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, os
secretários de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, o da Infraestrutura e Mobilidade,
Thiago Augusto Vieira, e o da Educação Luiz Fernando Cardoso (Vampiro), que não esteve
presente e foi representado.
Nesta categoria foram pontuados os patrocinadores que apoiam e incentivam às iniciativas do
Nuproj, além do engajamento e comprometimento com a gestão de projetos no órgão.
O secretário Tasca comentou que, assim como foi mencionado na mensagem do governador
transmitida no evento por um vídeo, o Estado ainda tem muito o que avançar.
“Mas é fundamental celebrar o que já
conquistamos, o que nos motiva a seguir na
direção estabelecida pelo Governo para
conseguirmos realizar entregas cada vez mais
rápidas ao cidadão catarinense”. O secretário
recebeu também o prêmio em nome do
governador, reconhecido como patrocinador
de destaque. Tasca reforçou que o Escritório
de Gestão de Projetos tem a responsabilidade
e o desafio de colaborar, cooperar e ajudar os
gestores dos Órgãos para alcançar os
objetivos de forma estruturada por meio de projetos.
Thiago Vieira reforçou que o prêmio faz parte do trabalho de toda uma equipe engajada e
comprometida com projetos. Ele parabenizou a ação do Eproj e de cada especialista.
NUPROJs de destaque
Foram premiados nesta categoria:

continua
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Nuproj da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, representado pelo Gestor de
Portfólio Senhor Silmar Neckel. Nuproj da Polícia Civil de Santa Catarina, representado pelo
Delegado Gustavo Madeira da Silveira. Nuproj do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina,
representado pelo Tenente-Coronel Bombeiro Militar Túlio Tartari Zanintúlio.

Nuproj da Secretaria de Estado Do Desenvolvimento Econômico Sustentável, representado pela
Gestora de Portfólio Francielle de Abreu Vieira. Foram reconhecidos Nuprojs com portaria
estabelecida dentro de alguns critérios como a proposição de sugestões para melhorias,
implementação de práticas inovadoras em gestão de projetos no órgão, engajamento e
comprometimento com a gestão de projetos no órgão, contribuição direta na entrega de resultados
dos projetos do órgão, entre outros.
Especialistas em Gestão de Projetos
Todos os profissionais – Especialistas em Gestão de Projetos – selecionadod por Edital 01/2020
realizado em parceria com a Fapesc foram homenageados, recebendo um certificado.
São eles:
Caroline Mara Maier (Santur/SDE), Emir Nicolas Gonnet da Silva (Scpar/SEA), Gladys Ilka Klein
Taparello (SAP), Guilherme Gonçalves de Souza (SES), Janara Lilian Immich (DC), Jaqueline de
Vasconcellos (SIE), Jeferson Kerbes (PCSC), Kamila Weiss Martins (SDE/CASAN/SEFAZ),
Larissa Libert Gerônimo (SDS), Leandro Nascimento Santos (CBMSC), Luana Bianchet (SIE),
Luciano Henrique Schlosser (SIE), Marcia Regina Roesler (SES/EPROJ), Marinho da Silva (IGP),
Patricia Ferreira Freund (SES), Rafael Lublo (SED), Shádia de Morais Marcondes (SED), Talitha
Roberta Bonfatti (SIE) e Wanderson Botti Pelagio (PMSC).
Especialistas em Gestão em Projetos de Destaque
Nesta Categoria os especialistas em gestão de projetos foram avaliados por um comitê formado por
gestores e coordenador do Eproj, sendo premiados aqueles que possuem ao menos três meses de
atuação nos Nuprojs, além de atenderem ao menos quatro dos critérios apontados.
Foram premiados: Jaqueline de Vasconcellos, Especialista em Gestão de Projetos da Secretaria de
Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Leandro Nascimento Santos, Especialista em Gestão de
Projetos do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Emir Nicolas Gonnet da Silva,
Especialista em Gestão de Projetos da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar.
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FAPESC ABRE INSCRIÇÕES
PARA 28 BOLSAS EM
PARCERIA COM SEA E CGE
por ascom/fapesc
A Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de Santa Catarina
(Fapesc) está com oportunidades para
graduados em todas as áreas do
conhecimento. São 28 vagas para bolsas com valor que varia de R$ 3 mil até 4,6 mil. As inscrições
vão até 16 de setembro diretamente na plataforma da fundação.
“A Fapesc tem procurado gerar inovação para todo o Estado de Santa Catarina, criando
oportunidades e chamadas ligadas ao ecossistema de ciência, tecnologia e inovação”, destaca o
presidente da fundação, Fábio Zabot Holthausen.
Um dos editais, com 20 bolsas, é destinado a atender demandas da Secretaria de Estado da
Administração de Santa Catarina (SEA). “Os bolsistas irão atuar junto aos Núcleo de Gestão de
Processos – NUPROC dos órgãos com o objetivo de promover a análise, o diagnóstico e a melhoria
de processos de negócio. Eles terão papel importante dentro dos órgãos, apoiando os núcleos na
melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade”, explica o coordenador do Escritório de
Gestão de Processos da SEA, Marcelo Schubertt.
Podem participar do edital 32/2021, da SEA, graduados em todas as áreas do conhecimento e com
pós-graduação em gestão de processos. O valor da bolsa é de R$ 3 mil por mês e o contrato será de
12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano.
O segundo edital, o 33/2021, foi lançado em parceria com a Controladoria Geral do Estado (CGE)
com objetivo de encontrar especialistas em tecnologia da informação. “Os profissionais
selecionados vão nos ajudar a promover a inovação em áreas de inteligência de dados, auditoria
contínua e transparência ativa. A tecnologia da informação é um grande aliado nas atividades do
controle, otimizando os resultados dos trabalhos de auditoria, principalmente em função dos
grandes volumes de dados”, defende o controlador-geral do Estado, Cristiano Socas da Silva.
Serão contratados oito bolsistas com graduação na área de computação, engenharia e tecnologia da
informação. Há também oportunidade para um designer ou publicitário. O valor das bolsas varia
entre R$ 3,6 mil e R$ 4,8 mil. O contrato também será de 12 meses, com chance de renovação por
mais um ano.
Os dois editais foram lançados dentro do Programa #Fapesc@Gov+Pesquisa&Inovação, que
pretende levar soluções de ciência, tecnologia e inovação para dentro dos órgãos públicos do
Governo do Estado. O investimento é de quase R$ 2,4 milhões.
“Vamos trazer a experiência de pesquisadores e inovadores para dentro dos projetos e também
qualificar esses especialistas para que possam ter um crescimento profissional a partir desta
conexão entre poder público, Fapesc e mercado”, reforça Holthausen.
Acesse a plataforma
FAPESC
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SELEÇÃO PARA PROJETOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
EM MEIO FECHADO SEGUEM ATÉ 29 DE SETEMBRO por ascom/sDS
A
Secretaria
Desenvolvimento

de
Estado
Social
está

do
com

inscrições abertas para o Edital de
Chamamento Público, que selecionará
iniciativas que tenham como objeto a
execução
de
projeto
no
sistema
socioeducativo em meio fechado. As
inscrições ocorreram até o dia 29 de
setembro de 2021.
“Os projetos que serão contemplados por esse edital tem como objetivo qualificar a execução das
medidas socioeducativas em meio fechado, oportunizando ao adolescentes atividades
pedagógicas”, comenta a Gerente de Políticas para Crianças, Adolescentes e Jovens da SDS,
Neylen Junckes.
Quem pode participar?
Organizações sociais, associações, fundações e ONGs com atuação em pelo menos dois municípios
catarinenses e com propostas que contemplem no mínimo, um dos direitos abaixo:
Educação, esporte, cultura, lazer, saúde, abordagem familiar e comunitária e profissionalização e
ao trabalho. Serão selecionados até 10 projetos de no máximo R$ 50.000,00 cada um. O montante
total de recursos financeiros disponíveis para este Edital é de R$ 500.000,00 oriundos do Fundo
para a Infância e Adolescência (FIA) de Santa Catarina.
Clique neste link e confira o edital.

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CURSO DE FORMAÇÃO PARA
por ascom/seD
PROFESSORES DA EJA
A Secretaria de Estado da Educação (SED), em parceria com o Instituto Federal Catarinense (IFC),
vai promover um curso de formação para professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As
inscrições estão abertas até o dia 10 de setembro.
A EJA visa atender jovens e adultos que não concluíram os estudos em idade regular (tanto do
Ensino Fundamental quanto Ensino Médio).
A formação tem uma carga de 100 horas e deve ocorrer na modalidade de Educação à Distância
(EaD) de setembro de 2021 a junho de 2022. Estão disponíveis 100 vagas para profissionais da rede
estadual.
A matrícula dos professores interessados deve ser realizada até o dia 10 de setembro por meio deste
link.
A certificação será emitida pelo IFC.
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SEA LANÇA NOVO SERVIÇO DIGITAL DE ATENDIMENTO DA
por ascom/ciasc - sea
LGPD

A Secretaria de Estado da Administração (SEA) lançou um serviço que permite aos cidadãos
catarinenses uma forma simples de exercer os novos direitos conferidos pela Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD), como verificar exatamente quais dados pessoais os órgãos do governo
catarinense possuem sobre ele. A ferramenta online foi desenvolvida pelo Centro de Informática e
Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC) e pode ser acessada no Portal de Serviços do
Governo do Estado, clicando aqui. “É um canal único que visa atender os direitos dos titulares dos
dados pessoais no âmbito do executivo estadual, trazendo mais transparência e informação ao
cidadão, tudo isso de forma rápida e online” afirmou o Secretário de Estado da Administração,
Jorge Eduardo Tasca.
De acordo com o Diretor de Tecnologia e Inovação da SEA, Félix Fernando da Silva, a novidade
faz parte das ações de respaldo à LGPD que têm sido promovidas pelo poder executivo catarinense
desde que a lei foi aprovada, em 2018. “Colocamos mais esta funcionalidade no ar, agora no mês
de agosto, sendo o objetivo sempre trazer segurança no tratamento dos dados, e transparência nas
ações do Governo”, afirmou. Para desenvolver o software, o CIASC se baseou em uma ferramenta
semelhante, também criada pela empresa, que permite que sejam feitos pedidos relacionados aos
dados do cidadão guardados pelo próprio CIASC. A diferença dessa nova funcionalidade é que
agora é possível fazer solicitações sobre seus dados pessoais que estejam sob a guarda de qualquer
instituição do Governo do Estado.
Como utilizar
O procedimento é simples, após acessar a página, basta clicar em “SOLICITAR” no canto superior
direito da tela. O usuário vai ser direcionado para a página de login do Gov.br, o serviço unificado
de acesso do governo federal, que todos os brasileiros podem acessar a partir do número de CPF.
Após fazer o login, o cidadão precisa preencher o formulário, onde vai informar sua solicitação
relacionada aos dados pessoais. Com o formulário preenchido é só clicar em “SOLICITAR
SERVIÇO”. Depois disso, um número é emitido, que permite acompanhar o andamento da
solicitação, através do mesmo portal.
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NIDUS LAB PROMOVE OFICINA SOBRE LINGUAGEM SIMPLES
por ascom/sea
O laboratório de inovação do
Governo de Santa Catarina –
NIDUS, promoveu a primeira
aula da oficina Linguagem
Simples. Em parceria com o
Irís, Laboratório de Inovação
e Dados do Governo do Ceará,
a aula reuniu 44 servidores da
Secretaria de Estado da
Administração
para
uma
primeira conversa sobre o que
é Linguagem Simples. De acordo com a Coordenadora do NIDUS Lab, Luana Bayestorff, a
iniciativa coloca em pauta uma nova forma de se comunicar com o cidadão catarinense. “Temos
um dado alarmante no nosso país, onde apenas 12% da população brasileira consegue compreender
textos complexos. Vemos as iniciativas de outros Estados, e municípios que estão utilizando as
diretrizes da Linguagem Simples para se comunicar com o cidadão, e os resultados são mais
eficiência na prestação de serviços, mais transparência das ações de governo e mais confiabilidade
nas instituições públicas” afirmou. A primeira aula foi ministrada pela coordenadora do Programa
Linguagem Simples no estado do Ceará, Isabel Ferreira Lima. Os participantes puderam ter um
primeiro contato com as diretrizes básicas da linguagem simples, e tiveram a oportunidade de
colocar em prática os conceitos aprendidos, com a realização de uma atividade prática. A próxima
aula, programada para dia 02 de setembro, desenvolverá o tema “visual law”.
Sobre Linguagem simples
Linguagem Simples é uma técnica de comunicação que tem como objetivo tornar textos e
documentos mais acessíveis a toda a população. Esse movimento surgiu no Reino Unido e nos
Estados Unidos na década de 1940, e atualmente, mais de 30 países buscam simplificar seus textos,
normas e documentos oficiais.
Com a aplicação da linguagem simples em documentos governamentais, os cidadãos conseguem
localizar rápido a informação que procuram, compreender o que está escrito e agir, com mais
rapidez e eficiência, vencendo as barreiras que existe entre governo e cidadão, facilitando o acesso
dos serviços públicos para a população.
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ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL VENCE CONCURSO
por ascom/sed
NACIONAL DE REDAÇÃO
A estudante Isabela Machado
Mayer, da Terceira Série do
Ensino Médio da Escola de
Educação
Básica
(EEB)
Henrique Fontes, em Tubarão,
foi uma das vencedoras do
Prêmio
Olavo
Bilac,
um
concurso nacional de redação
promovido pelo Ministério da
Educação em parceria com o
Ministério
da
Defesa.
O
concurso
é
voltado
para
estudantes da Terceira Série do
Ensino Médio das escolas
cívico-militares e tem como
objetivo despertar nos alunos o
interesse por assuntos ligados à
Defesa Nacional. Os ganhadores foram divididos por regiões e a tubaronense concorreu com
estudantes do Paraná e Rio Grande do Sul e foi a vencedora como representante da região Sul do
país. Ao todo, 12 estudantes da EEB Henrique Fontes se inscreveram no concurso. Na redação
que obteve destaque nacional, Isabela dissertou sobre o tema pedido abordando os assuntos de
patriotismo, civismo e respeito dentro das salas de aula. “Citei casos como na Copa de 2014,
onde a bandeira do Brasil foi mostrada sendo queimada em um vídeo. Isso já mostra como as
pessoas não respeitam mais, sabe? E foi isso que quis frisar na redação”, conta.
Dois meses de preparação
A preparação para o concurso levou dois meses e contou com a ajuda da assessora de direção do
colégio, Renata Boa Hora Goulart, que também é professora de Língua Portuguesa. “Sabemos
que, enquanto escola, devemos promover atividades que favoreçam a prática da escrita, pois para
nós é uma habilidade que deve ser desenvolvida. Dessa forma, os estudantes estudam, pesquisam,
se envolvem no tema e transformam a prática do raciocínio em texto, ou seja, aprendem, mas
lembrando da Isabela acabam percebendo que podem, que são capazes, basta tentar.”, comenta.
O concurso de redação foi o primeiro que Isabela participou. A estudante conta que antes nem
sabia que existiam competições voltadas para essa modalidade e descreve o resultado da
premiação como gratificante. “Sempre gostei de ler e escrever, então, ser reconhecida por algo
em que você acredita que é boa fazendo é inexplicável”, comemora.
Em setembro, Isabela será homenageada em Brasília, na sede do Ministério da Defesa, e receberá
um valor de R$ 3 mil reais como parte do prêmio. Para Renata, são outros valores que realmente
importam. “Além do valor monetário, o que fica para nós é o exemplo de determinação, vontade,
comprometimento e a honra em participar e ser notícia de destaque na educação do país”,
finaliza.
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COLUNA: SAÚDE DO SERVIDOR

SEA LANÇA CAMPANHA "CUIDE-SE
SUA SAÚDE IMPORTA"
A

COVID-19

Servidor

do

aúde

é

transmitida
por
gotículas respiratórias e
por vias de contato, e a
MÁSCARA de proteção
individual é a principal
barreira que devemos
utilizar.
O uso da MÁSCARA de
proteção individual em
locais
públicos
e
privados é obrigatório
em em todo território
catarinense (Decreto Nº.
1371 de 14 de julho de
2021).
As máscaras devem ser
substituídas
quando
estiverem úmidas ou
visivelmente sujas.
Realizar a higienização das mãos antes de colocar a máscara e após a manipulação.
Evitar tocar com as mãos na boca, nariz e olhos.
Mesmo com a máscara, a etiqueta da tosse também é fundamental, ou seja, cobrir o nariz e a
boca com o antebraço ao tossir ou espirrar.
IMPORTANTE: Manter conjuntamente com o uso da máscara: a lavagem frequente das mãos
com água e sabão, higienização com álcool 70%; manter o distanciamento físico de no mínimo
1,5 metro de outras pessoas (IN Nº 11/2021).
As refeições/lanches devem ser realizadas na mesa de trabalho ou em área específica para este
fim, respeitando o espaço de 2 metros de outras pessoas, limitando o número máximo de
pessoas por vez de acordo com espaço disponível (PORTARIA SES nº 453 de 30 de abril de
2021).
A CIPA ou o agente público designado da saúde ocupacional do órgão têm o importante papel
no monitoramento da efetiva adoção das medidas sanitárias orientadas pela SES (IN Nº
11/2021).
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CORONAVÍRUS EM SC: SAÚDE ATUALIZA PORTARIAS DE
EVENTOS, CASAS NOTURNAS E SERVIÇOS DE
por dive/ses
ALIMENTAÇÃO
Santa

Catarina

tem

novos

regramentos sanitários para
realização de eventos sociais,
coorporativos e de grande
porte, e para funcionamento de
serviços de alimentação como
bares e restaurantes e casas
noturnas, pubs e afins. Foi
publicado no Diário Oficial as
portarias que trazem as novas
adequações,
que
variam
conforme o cenário
epidemiológico e a avaliação de risco regionalizada. O superintendente de Vigilância em Saúde,
Eduardo Macário, destacou que, considerando o avanço da vacinação, mas também a confirmação
da transmissão comunitária da variante Delta do coronavírus no estado, deve-se agir com
prudência na retomada destas atividades, evitando principalmente as aglomerações. Para isso, a
Saúde decidiu manter o fator de distanciamento como uma forma de promover um ambiente mais
seguro para os clientes e trabalhadores, possibilitando com que os estabelecimentos possam
funcionar de acordo com sua capacidade e com o cenário epidemiológico.
"A ocupação desses espaços deve ser feito pela razão entre o tamanho espaço em metros
quadrados pelo fator de distanciamento de acordo com o nível de risco. Esse fator varia de 2,0 no
nível gravíssimo, 1,8 no nível grave e 1,5 nos níveis alto e moderado. Por exemplo, digamos que
se tenha um restaurante com espaço de 500m². Se ele estiver numa região com o nível de Risco
Alto (amarelo), basta calcular o tamanho do salão (500) dividido pelo fator de distanciamento
(1,5), que se chegará ao total de 333 clientes sentados. E é esse o total de pessoas que o ambiente
permite ter, de forma a manter o distanciamento", resumiu. Na parte externa, basta seguir um
distanciamento de um metro e meio entre as mesas.
Já para os eventos sociais e corporativos e para as casas noturnas, pubs e afins, além do fator de
distanciamento, será permitido o funcionamento, com uma capacidade máxima de pessoas de
forma simultânea, não podendo ser ultrapassada conforme o nível de risco da região:
No nível Gravíssimo (cor vermelha), até 100 pessoas;
No nível Grave (cor laranja), até 200 pessoas;
No nível Alto (cor amarela), até 300 pessoas;
No nível Moderado (cor azul), até 500 pessoas.
continua
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O acesso à pista de dança deve permanecer proibido em qualquer nível, pois há risco de se
promover aglomerações que possam elevar o risco de transmissão de Covid-19 entre os
participantes. Além disso, é reforçada a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os
clientes, sendo permitida a retirada apenas quando estiverem sentados as mesas durante o
consumo. É recomendado que os funcionários estejam vacinados e que façam a utilização da
PFF2 ou da N95.
As portarias também apontam para a importância de se manter a ventilação dos ambientes
internos. "Deve sempre ser mantida a ventilação natural dos ambientes, com portas e janelas
abertas favorecendo a circulação de ar externo, ventiladores de teto na função reversa ou sendo
direcionados para espaços vazios. É importante que os estabelecimentos mantenham os
ambientes bem arejados para que as partículas respiratórias sejam dissipadas", enfatizou
Macário.
Para Eventos de Massa ou de
Grande Porte com a participação
simultânea de mais de 500
pessoas, devem ser seguidas as
orientações da Portaria SES n°
904, que estabelece fluxos,
protocolos
e
regramentos
sanitários para avaliação do
plano de contingência para
liberação de eventos com essas
características. Para que esse tipo
de evento seja autorizado durante
a vigência da pandemia de
Covid-19, é necessário que o organizador elabore um plano de contingência detalhado, e
protocole para avaliação da Diretoria de Vigilância Sanitária com antecedência mínima de 15
dias antes do evento. A Vigilância Sanitária estadual irá emitir um parecer, e encaminhará para o
município sede onde ocorrerá o evento e a Comissão Intergestora Regional (CIR) formado pelo
colegiado de Secretários Municipais da Região que avaliarão o grau de risco do evento e darão o
parecer final sobre sua realização ou não. O limite máximo de pessoas para que um evento seja
avaliado nesse momento será de 7 mil, limite que será analisado pela Saúde a cada 30 dias ou a
partir da mudança no cenário epidemiológico.
O secretário de Estado da Saúde André Motta Ribeiro aponta que a atualização dessas portarias
são parte de uma necessidade de avançar com prudência na retomada destas atividades, mas que
a situação sanitária ainda inspira cuidados principalmente com o avanço da variante Delta. “As
regras vem não para penalizar, mas para promover ambientes em que as pessoas possam
frequentar com segurança, servindo também para impulsionar a economia local. É importante um
pacto para que estes regramentos sejam seguidos, para que possamos continuar avançando na
redução da transmissão, ao mesmo tempo que avançamos na campanha de vacinação, imunizando
o maior número de catarinenses", finalizou.
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SEDE DO GOVERNO DO ESTADO É BATIZADA COM O NOME
DO EX-GOVERNADOR CASILDO MALDANER
por ascom/casa civil

O Centro Administrativo do Governo do Estado passa a se chamar Governador Casildo João
Maldaner. O governador Carlos Moisés sancionou a Lei 18.193/2021, que dá nome ao conjunto
de prédios que abriga a sede do Poder Executivo e está localizado na SC-401, no Norte da Ilha,
em Florianópolis.
“Casildo Maldaner é um dos grandes nomes da política catarinense e merece ser reconhecido. Ele
se destacou pelo diálogo, pela participação ativa e pela intensa dedicação à vida pública. Esta é
uma justa homenagem”, afirmou Carlos Moisés.
O autor da proposta é o deputado Valdir Cobalchini, que apresentou o projeto de lei na
Assembleia Legislativa logo após o falecimento de Casildo, em 17 de maio, vítima de câncer, aos
79 anos.
História
Casildo Maldaner nasceu em Carazinho, no
Rio Grande do Sul, mas fez história a partir de
Modelo, no Oeste catarinense, para onde sua
família se mudou quando ele tinha apenas dois
anos. Começou na política como vereador no
município. Após passagens pela Assembleia
Legislativa de Santa Catarina e pela Câmara
dos Deputados, Casildo governou o Estado de
1990 a 1991. Vice-governador na chapa eleita
em 1986, ele assumiu o comando do Executivo
estadual depois da morte do então governador
Pedro Ivo Campos. Foi também senador por 12
anos. É irmão do deputado Celso Maldaner.
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SETEMBRO MARCA
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
DOENÇA DE ALZHEIMER
por ascom/seA
21

setembro

é

o

dia

mundial

do

Alzheimer, data que visa a defesa e
conscientização das pessoas, sobre a
importância da prevenção, do diagnóstico
precoce e do cuidado, bem como do acolhimento e suporte aos familiares e cuidadores das pessoas
que vivem com a doença. Por conta da data, a Alzheimer’s Disease International (ADI),
organização que congrega todas as associações de Alzheimer do mundo, propõe ações durante todo
o mês de setembro.
Aqui em Santa Catarina, pessoas que possuem familiares com esta doença podem contar com o
Grupo de Apoio aos Familiares de Portadores de Alzheimer, ligado à Associação Brasileira de
Alzheimer. O grupo é coordenado por professoras voluntárias da UFSC. Além de Florianópolis, o
Grupo de apoio tem representação em vários municípios.
A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo, que se manifesta por
deterioração cognitiva e da memória, comprometendo as atividades de vida diária e provocando
alterações comportamentais. Essa doença afeta os idosos em sua maioria, sendo responsável por
mais da metade dos casos de demência na população com mais de 65 anos.
Seu sintoma primário é a perda de memória recente, mas com a progressão, vão aparecendo outros
sintomas como a perda de memória remota (ou seja, dos fatos mais antigos), bem como
irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo e
nos casos mais graves, a perda da capacidade das tarefas cotidianas, resultando em completa
dependência. A doença pode vir acompanhada também de depressão, ansiedade e apatia.
A Doença de Alzheimer é considerada uma das causas mais frequentes de demência não reversível,
além dela existem outros tipos como a demência vascular, demência de corpos de Lewy e demência
frontotemporal, cada uma destas com tratamentos e prognósticos diferentes. Segundo a OMS,
estima-se que, existam no mundo em torno de 50 milhões de pessoas com demência e apontam, que
este número deverá triplicar nos próximos 30 anos.
*Esta pauta tem a colaboração da servidora Irene Hasse
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NOVA REMUNERAÇÃO MÍNIMA PARA O MAGISTÉRIO
ESTADUAL COMEÇA A SER PAGA EM SANTA CATARINA
por ascom/ sed
O Governo do Estado iniciou o
pagamento
da
remuneração
mínima de R$ 5 mil a todos os
professores efetivos, temporários
(ACTs) e aposentados com ensino
superior e carga horária de 40
horas
semanais.
Aproximadamente
49
mil
educadores da rede estadual são
beneficiados. A Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) que
estabelece a nova remuneração
mínima para o magistério estadual foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).
“É o nosso reconhecimento ao trabalho de todos os professores. São eles os grandes agentes de
transformação e formação das gerações. Desde 2019, trabalhamos e investimos para fazer a
Educação de Santa Catarina uma referência nacional. Não é promessa, não é discurso. São ações
concretas, cujos resultados já se fazem notar”, disse o governador Carlos Moisés.
O secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, destacou que é um aumento
expressivo de remuneração, chegando a um patamar de aproximadamente R$ 600 milhões em 2021.
Os pagamentos serão retroativos a fevereiro deste ano. Os valores referentes aos meses anteriores
serão parcelados e pagos até novembro.
"Quem acompanhou o processo de retomada das aulas presenciais, em fevereiro, sabe que foi um
grande desafio. Eu tinha acabado de assumir a Secretaria e fiquei impressionado com os esforços,
todos juntos pela educação catarinense. Este é um reconhecimento pelo trabalho dos nossos
professores, assim como foi a prioridade na vacinação e como será com a entrega dos notebooks e
do novo plano de carreira do magistério", pontuou Luiz Fernando Vampiro.
O secretário explicou ainda que o Governo do Estado está fazendo um trabalho de descompactação
da carreira do magistério. Isso faz com que o profissional inicie a carreira recebendo R$ 5 mil, mas
possa progredir na remuneração, com cursos de aperfeiçoamento e capacitação, até o nível de
doutorado. Esse projeto de lei deve ser levado ainda neste ano para apreciação da Alesc e, se
aprovado, estará vigente em 2022.
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por ascom/ sed
Os meses de setembro, outubro e
novembro serão de chuva abaixo
da média na faixa que vai do
Extremo Oeste ao Meio Oeste
catarinense.
Os meses de setembro, outubro e novembro serão de chuva abaixo da média na faixa que vai do
Extremo Oeste ao Meio Oeste catarinense. Do Planalto ao Litoral a chuva deve ficar próxima à
média histórica. É o que indica a previsão climática, elaborada pelo Fórum Climático, um conjunto

Fotos: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

PRIMAVERA SERÁ
DE POUCA CHUVA
NO OESTE DE
SANTA CATARINA

de meteorologistas de várias instituições, coordenado pela Epagri, que se reúne mensalmente para
discutir a previsão do clima para o próximo trimestre.
O boletim informa que no Oeste persiste a condição de chuva mal distribuída. Com mais
nebulosidade e nevoeiros, o Leste de Santa Catarina deve registrar a ocorrência frequente de eventos
de chuva, especialmente no Litoral e Vale do Itajaí. “Ressalta-se que eventos localizados, com totais
significativos de chuva, podem ocorrer no Oeste e sobretudo no Litoral”, alerta o documento.
A previsão climática destaca ainda que aumentam no Estado as ocorrências de temporais com
granizo e ventania durante os meses de setembro, outubro e novembro. Por vezes, a chuva ocorre
com totais mais significativos, em curto intervalo de tempo. Por isso, a recomendação é acompanhar
a atualização dos avisos meteorológicos na página e nas redes sociais da Epagri/Ciram.
Temperatura
Com relação à temperatura, a previsão é de que ela fique próxima da média climatológica no Litoral
e acima da média do Extremo Oeste ao Meio Oeste de SC durante o próximo trimestre. Massas de ar
frio são esperadas no restante do inverno, com formação de geada e temperatura negativa. Na
primavera, sobretudo em outubro, podem ocorrer episódios de frio, com formação de geada e até
temperatura próxima de zero, principalmente no Planalto Sul.
Nevoeiros seguirão frequentes no trimestre, associados à nebulosidade baixa, com redução de
visibilidade sobretudo no período noturno, madrugada e amanhecer. A área costeira do Estado deve
ser atingida por nevoeiro marítimos mais densos e persistentes.
Médias históricas
Setembro e outubro fazem a transição do inverno para o verão, marcando historicamente o início do
período de chuva com totais mensais elevados.

continua
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A chuva nestes meses está associada à passagem de frentes frias, sistemas de baixa pressão e a
Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM). Na segunda quinzena de novembro, as pancadas de
chuva de verão, associadas à convecção da tarde, passam a ocorrer com mais frequência.
Em setembro os totais de chuva variam de 150 a 210mm no Oeste e Meio Oeste e de 110 a 170mm
nas demais regiões. Outubro registra os volumes de chuva mais elevados do trimestre, variando de
210 a 280mm no Oeste e Meio Oeste e de 140 a 180mm nas demais regiões. Em novembro a chuva
ocorre com totais de 130 a 180mm em média.
Ciclones extratropicais atuam no litoral da Argentina, Uruguai e Sul do Brasil no trimestre. O
fenômeno provoca ventos fortes e mar agitado, que muitas vezes resultam em ressaca, o que
representa perigo às embarcações.
O fenômeno La Niña deve persistir até o final de 2021.

SERVIDORES DA SEA DEFINEM
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA
2022
A Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da
Secretaria de Estado da Administração já começou a
planejar os cursos de capacitação de 2022. E para
atender as demandas de treinamentos, os servidores da
SEA estão convidados a participar deste planejamento.
Basta entrar no link e preencher o formulário. O prazo
para preenchimento é até o dia 30 de setembro.
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INSCRIÇÕES PARA A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA REVISTA
por ascom/ pge
PGE 2021 ESTÃO ABERTAS
Estão abertas até o dia 27 de setembro as
inscrições para submissão de artigos para publicação na 11ª edição da Revista da
Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina.
Os
trabalhos
devem
ser
encaminhados até essa data, observando
as normas de publicação e os parâmetros de editoração disponíveis no regulamento. Acadêmicos com ou sem
vinculação com a advocacia pública,
servidores públicos e procuradores de todas as
regiões do Brasil podem enviar trabalhos.
A proposta da revista é compilar estudos
com temas de interesse da advocacia pública
e trabalhos da instituição, para propiciar aos
leitores um melhor entendimento da defesa do
interesse público promovida pela Procuradoria. A obra
terá quatro seções: Artigos, Estudo de Casos, Estatísticas e Peças Históricas. Os artigos podem ter
por base estudos, petições, pareceres, monografias, teses e dissertações. Na seção Estudo de Casos
serão aceitas experiências de vitórias judiciais e administrativas tanto de procuradores do Estado
de Santa Catarina quanto de outras unidades da Federação. Já em Estatísticas, números que
traduzem a atividade da PGE e de seu corpo funcional. A última seção é direcionada a peças
produzidas por procuradores do Estado de Santa Catarina em processos judiciais relacionados a
fatos históricos relevantes para a Administração Pública.
Para a procuradora-chefe do Centro de Estudos (Cest) da PGE/SC, Elenise Magnus Hendler, a
revista é uma publicação muito importante para a instituição, sobretudo por conta da realização do
projeto PGE Rumo aos 40 anos. “Com a nova e ampliada Comissão Editorial designada para o
biênio 2021/2022, a Revista da PGE se prepara para ser reformulada e modernizada, dando o salto
de qualidade merecido pela instituição por seus dos 40 anos que se aproximam”.
A Revista da PGE é editada anualmente pelo Cest e pode ser lida nas suas versões digital ou
impressa.
NÃO PERCA O PRAZO
Data final para envio dos trabalhos: 27 de setembro de
2021
e-mail: revistapge@pge.sc.gov.br
Edital: acesse aqui
Regulamento: acesse aqui
Outras informações e edições anteriores: acesse aqui
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BONO É O NOVO CÃO CERTIFICADO DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DE SC PARA ATUAR EM BUSCAS
POR ASCOM/CBMSC
O 4º Batalhão de Bombeiros
Militar, com sede em Criciúma,
ganhou um reforço para buscas
de

pessoas

desaparecidas.

A

FOTOS: EDUARDO DE SOUZA / CBMSC

partir de agora o cão Bono,
dupla do cabo Matheus Premoli,
está certificado para atuação.
O binômio, dupla entre bombeiro
militar e cão de busca, que atua

no quartel de Araranguá passou
pelas provas de certificação que
ocorreram na última semana na
Floresta Nacional de Três
Barras. Eles foram aprovados em
provas específicas e agora podem atuar tanto na busca por pessoas vivas desaparecidas, quanto por
aquelas já em óbito.

"É muito emocionante e gratificante termos um cão de busca certificado aqui no Sul do Estado.
Quem está de fora não sabe o quão trabalhoso é formar um cão, e nada disso seria possível sem ter
o apoio dos meus amigos, que considero minha segunda família", conta o cabo Premoli, sobre a
preparação do Bono.
“O intuito é que todos os batalhões de bombeiros militares tenham cães de busca ativos, para
aumentar a atuação da cinotecnia pelo estado. As grandes ocorrências, como Brumadinho ou
Presidente Getúlio, destacam a agilidade que o trabalho com cães traz nessas situações, com
respostas aos familiares das vítimas. Por isso, ter mais um cão de busca ativo em Santa Catarina é
algo importante”, destaca o presidente da Coordenadoria de Busca, Resgate e Salvamento com Cães
do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), tenente-coronel Walter Parizotto.
Com o Bono, são 12 os cães de busca do CBMSC ativos no estado.
Certificação inédita em SC
A Coordenadoria de Busca, Resgate e Salvamento com Cães realizou na última semana a
Certificação Nacional de Cães de Busca e Resgate, na categoria restos mortais, ou seja, a busca por
pessoas já sem vida.
Foram 42 provas em dois dias, para 26 binômios (dupla entre bombeiro militar e cão de busca), na
Floresta Nacional de Três Barras, 12 binômios são de Santa Catarina, além de bombeiros militares
e cães do Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.
“Por conta da pandemia, muitas provas estavam paradas, e para a nossa atividade é extremamente
importante que essas avaliações sejam feitas periodicamente, para que estes cães estejam ativos e
operativos em todo o Brasil, já que a exigência para atuação é a prova de certificação”, explica
Parizotto.
continua

SERVIDORES SC |SETEMBRO DE 2021 | EDIÇÃO Nº 28

Binômios do CBMSC certificados nesta edição:
Níveis V e A:
Major Michels e Chewbacca - Canoinhas
Sargento Romão e Bravo - Blumenau
Cabo Fumagalli e Hunter - Curitibanos
Cabo De Souza e Zaara - Brusque
Cabo Premoli e Bono - Araranguá
Cabo Valdeley e Marley - São José
Soldado Josclei e Iron - Xanxerê
Soldado Rangel e Orion - Lages
Soldado Amorim e Moana - Itajaí

Nível V:
Soldado Pinheiro e Sol - Chapecó
Soldado Canever e Léia - Porto União
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