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SERVIDORES SC
Informações quinzenais para os servidores catarinenses

DESTAQUES
Confira informações
sobre o processo de
emissão do novo
documento de identidade
catarinense
Gestão Eficiente: Estado
economiza R$631 milhões
com corte de gastos e
revisão de contatos
Rescue Days 2021 reuniu
bombeiros de todo o
Brasil para treinamento
de Resgate Veicular
Coronavírus: há 110 dias,
Estado não registra
pacientes aguardando por
leito de UTI

HEMOSC REALIZA
SEMANA DO DOADOR
DE SANGUE 2021
por hemosc

Com o slogan “Ame, Abrace, Doe, Faça o Bem” a hemorrede
lança a campanha para comemorar o Dia Nacional do Doador de
Sangue.
Novembro é um período muito especial para a doação de sangue
no Brasil, pois no dia 25 de novembro se celebra o Dia Nacional
do Doador Voluntário de Sangue. Para prestar homenagens a essas
pessoas tão especiais que salvam vidas, o Centro de Hematologia
e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), por meio de sua
rede, promove a Semana Nacional do Doador de Sangue.
Além de homenagear os doadores, o objetivo do evento é chamar
a atenção da população para a importância desse ato, e estimular a
doação. Há a intenção de aumentar o volume dos estoques para o
mês de dezembro, período em que historicamente há queda nas
doações com a entrada do verão, e uma época em que as pessoas
estão voltadas para as festas de final de ano e para as férias.
Neste ano, a semana acontece entre os dias 22 e 27 de novembro.
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CORONAVÍRUS EM SC: ESTADO É UM DOS QUATRO COM O
MELHOR DESEMPENHO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA
por Ascom/ses

Fotos: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

Santa Catarina é um dos quatro estados brasileiros que atingiu nota máxima (10) na criação e
incorporação de mecanismos de enfrentamento à pandemia, segundo estudo preliminar do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Os outros estados que tiraram 10 foram
Paraíba, Rio Grande do Sul e São Paulo. A média geral foi de 6,6, em uma escala de -6 a 10.
Para medir e dar parâmetros para que fosse traçada a nota atribuída aos estados, foi criado um
indicador que mensurou o quanto eles adotaram estratégias, baseadas em evidências científicas,
para políticas contra a pandemia.O governo catarinense implantou o Centro de Operações de
Emergência em Saúde (Coes) no
dia 12 de março de 2020. Foi
uma das unidades da federação
que
tomou
as
primeiras
decisões, até o final de março de
2020,
criando
rapidamente
arranjos
institucionais
para
propor ou implementar medidas
de enfrentamento à pandemia.
As decisões foram tomadas de
forma clara e abrangente, com
precisão, e incluíram políticas
voltadas
ao
distanciamento
social. A participação de especialistas de diferentes áreas foi fundamental para o enfrentamento do coronavírus. Santa Catarina
deu divulgação ampla e transparente a boletins do coronavírus, recursos aplicados no
enfrentamento à Covid-19, em hospitais e municípios, e a dados da vacinação.
Continua
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Outro elemento analisado foi a influência do Coes nas decisões do Governo, o qual baseou-se nas
recomendações do comitê. Isto ocorreu nos casos de políticas de distanciamento social,
protocolos de higienização, regras de distanciamento em estabelecimentos comerciais, dentre
outros. Além disso, Santa Catarina não recomendou medidas sem comprovações científicas, como
tratamento precoce, priorizando a ciência.

HÁ 110 DIAS, ESTADO NÃO REGISTRA PACIENTES
AGUARDANDO POR LEITO DE UTI
por Ascom/ses
De acordo com dados oficiais da
Secretaria da Saúde, Santa Catarina

Para o secretário de Estado da Saúde,
André Motta Ribeiro, o número
demonstra o esforço que o governo
Carlos Moisés vem tendo no enfrentamento à pandemia, com a ampliação de investimentos, abertura de leitos e o cumprimento do
calendário vacinal.
"Todos nós entendemos que a porta de saída desta pandemia é a vacina. Quanto mais vacinarmos,
menos casos graves teremos, menos óbitos e menos internações. Nós estamos hoje avançando na
vacinação e colhendo os frutos como sociedade, como povo catarinense", destacou Motta Ribeiro.
Desde que a Superintendência de Serviços Especializados e Regulação da Secretaria da Saúde
começou a divulgar os dados, no dia 20 de março, é o período mais longo que a fila está zerada
para transferências nas regionais.

Foto: Julio Cavalheiro / Secom

não registra nenhum paciente com
Covid-19 aguardando transferência
para leito de unidade de terapia
intensiva há mais de três meses. A
última vez que houve fila de espera
foi no dia 3 de agosto de 2021, mais
de 110 dias atrás.
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por ascom/fesporte

Foto: Julio Cavalheiro / Secom

60ª EDIÇÃO DOS JASC
ACONTECE EM SC

O governador Carlos Moisés abriu oficialmente a 60ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina
(Jasc), no dia 20 de novembro, na Arena do Centro Multiuso de São José. Cerca de 3,8 mil
atletas de 79 municípios disputam troféus em 26 modalidades esportivas na etapa estadual.
Para o governador, o dia da retomada da maior competição de esporte amador do estado e uma
das mais importantes e antigas do país após a pandemia é memorável. “Tivemos que suspender,
não por vontade nossa, mas por necessidade. Conseguimos avançar em protocolos e na vacinação
para que os atletas possam se sentir seguros. Realizar o evento de forma presencial é uma grande
vitória.”
O chefe do Executivo estadual destacou que a atual gestão está investindo na área R$ 75 milhões
por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, repassando às prefeituras R$ 13,2 milhões para
melhorias em infraestrutura, e injetando R$ 8,5 milhões no Bolsa Atleta. “É uma grata satisfação
poder contemplar o atleta e o esporte catarinense com investimentos históricos e despertar
talentos”, disse o governador. O tema desta edição dos Jasc é a história, a cultura, a arte e o povo
de São José.
Os Jasc 2021 retornam depois do cancelamento em 2020, por causa da pandemia. Durante oito
dias haverá disputa de troféus em: atletismo, basquete, bocha, bolão 16, bolão 23, ciclismo,
futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, boxe, jiu-jitsu, judô, karatê,
taekwondo, natação, punhobol, remo, tênis, tênis de mesa, tiro, triatlon, vôlei de praia, vôlei e
xadrez.
Além dessas modalidades em São José, outras oito terão como sedes outros municípios:
atletismo, bocha e bolão 16 e 23 serão em Timbó. A natação e o tênis, em Florianópolis; o tiro,
em Governador Celso Ramos e Blumenau, e uma prova de ciclismo será em Brusque.
Para a edição 2021 dos Jasc, 7,5 mil atletas, de 176 municípios, participaram das competições
classificatórias, desde as etapas microrregionais, passando por nove etapas regionais, até chegar
à etapa estadual.
Acompanhe mais sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina no site da Fesporte.
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RESCUE DAYS 2021 REUNIU BOMBEIROS DE TODO O
BRASIL PARA TREINAMENTO DE RESGATE VEICULAR
por ASCOM/CBMSC
Durante três dias, entre 17 e
19 de novembro, a cidade de
Chapecó recebeu militares e

Fotos: Eduardo de Souza/CBMSC

resgatistas de todo o Brasil
para
aprimoramento
das
técnicas de salvamento em
acidentes de trânsito, no
Rescue Days. O evento foi
organizado pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Santa
Catarina (CBMSC). Foram 13
oficinas simultâneas, em que
os profissionais passaram por
parte de teoria e parte prática, sempre com a mudança dos carros utilizados no cenário, para que
todos tenham condições de realizar as técnicas, fixando o conteúdo aprendido e com a correção
dos instrutores.
“Nós temos uma característica de profissão que não nos permite treinar nas ruas, por isso nós
temos que ter ambientes controlados, instrutores totalmente capacitados para ensinar as
situações que elevam bastante o estresse dos participantes. O intuito é que se aumente a
confiança e a capacidade técnica dos participantes, para a resposta operacional que é ofertada
nas ruas”, destaca o capitão Bruno Lazarin Koch, um dos envolvidos na organização do evento.
Dados alarmantes de acidentes de trânsito
A motivação do evento é treinar as
equipes para o resgate eficaz e ágil,
sendo seguro para a vítima e também
para os socorristas. Mas os dados são
alarmantes quanto ao número de
acidentes. Segundo o chefe do
Estado-Maior Geral e presidente da
Coordenadoria de Resgate Veicular
do CBMSC, coronel Hilton de Souza
Zeferino, a cada 20 minutos as
equipes do CBMSC atendem um
acidente de trânsito em Santa
Catarina.
Continua
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Já os dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o Brasil é o 5º país com o maior
número de óbitos por acidentes de trânsito, com 400 mil mortes na última década, além de 20
milhões de pessoas com sequelas em decorrência disso. A cada 13 minutos um brasileiro morre por
acidentes de carro.
Evento destaque
O evento de 2021 é um dos maiores já realizados. Com origem na Alemanha, a atividade ocorreu
pela segunda vez em Chapecó. Os organizadores destacaram que o espaço dedicado para as
atividades e a organização do Corpo de Bombeiros Militar representam padrões a serem seguidos.
“Os organizadores alemães elogiaram
nosso formato de evento, por ser uma
edição indoor. Nosso objetivo é que os
participantes tenham conforto, para
estimular o aprendizado. Além de ser
dentro do pavilhão de eventos, em
todas as oficinas os participantes
assistem a parte teórica sentados, com
hidratação e alimentação necessárias.
Pensamos em todos os detalhes para
que o aprendizado seja o primeiro
lugar, além de ser uma boa experiência tanto para os participantes, quanto para os instrutores”,
conta o capitão.
Parcerias
Muitas montadoras de veículos apoiam o
evento, além da Receita Federal, que
viabiliza as sucatas que serão cortadas
durante o Rescue Days. Alguns veículos,
inclusive, são novos, para que os
bombeiros aprendam a técnica correta de
extração das vítimas e corte, estimulando
a troca de informações e o avanço na
segurança. Um exemplo disso é a BMW,
montadora instalada em Santa Catarina,
que pela segunda edição envia um veículo
novo para que as equipes façam os cortes necessários e treinem o resgate. Nesta edição, a empresa
alemã enviou um carro elétrico, que traz componentes diferentes de exemplares com diferentes
combustíveis. Esta foi a primeira vez que este modelo foi cortado no Brasil.
Simulado
Para encerrar o evento, o último dia foi marcado por um simulado de ocorrência, com múltiplas
vítimas, em que foram colocados à prova todos os conhecimentos adquiridos. A ocorrência desse
simulado foi embasada em casos reais.

SERVIDORES SC |NOVEMBRO DE 2021 | EDIÇÃO Nº 34

07

NÚMERO ÚNICO: CONFIRA INFORMAÇÕES IMPORTANTES
SOBRE O PROCESSO DE EMISSÃO DO NOVO DOCUMENTO
por ascom/ IGP
DE IDENTIDADE CATARINENSE

No último dia 08 de novembro o Governo do Estado de Santa Catarina lançou um novo modelo de
carteira de identidade, no qual a numeração do CPF vale também como RG. O Instituto Geral de
Perícias catarinense (IGP) aponta que até agora foram encaminhados para produção cerca de 17 mil
documentos solicitados em todo o estado.
Em relação ao desempenho do sistema integrado com o banco de dados da Receita Federal, na
primeira semana de trabalho foram detectadas 400 inconsistências durante os atendimentos
realizados. Da última terça-feira até aqui, foram mais 244 alertas do sistema destacando alguma
situação a ser verificada. O perito-geral do IGP, Giovani Eduardo Adriano, afirma que os resultados
comprovam a eficiência do cruzamento de dados. Segundo ele, por mais que o foco principal seja
detectar eventuais tentativas de fraudes – “e o sistema tem essa capacidade” – é importante destacar
que o grande volume de ocorrências é por conta de erros antigos de cadastros e divergências entre as
bases de dados estadual e federal, decorrentes de atualizações dos dados civis das pessoas.
Giovani Adriano reconhece que o lançamento do novo documento gerou um aumento significativo na
procura pelos postos de identificação em todas as regiões, principalmente, nos municípios mais
populosos. E isso tem gerado dificuldades na hora de agendar horário para atendimento presencial,
uma condição obrigatória para quem deseja fazer o seu documento.
Para esclarecer as dúvidas mais comuns, organizamos abaixo algumas informações importantes sobre
a emissão do documento de identidade com número único para RG e CPF. Confira:

Continua
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Não é obrigatório e nem urgente
A primeira coisa a se esclarecer é que a carteira de identidade não tem
validade. É claro que em documentos muito antigos até a fisionomia do
cidadão pode não ser mais a mesma ilustrada na fotografia do RG, por
isso em alguns casos ele é rejeitado depois de dez anos. Mesmo assim, se
não for uma situação de extrema necessidade é recomendado que
aguarde alguns dias antes de tentar emitir o novo documento de
identidade. Do contrário, além de encontrar dificuldades, isso vai
aumentar a sobrecarga no sistema de atendimento. O documento de
identidade em Santa Catarina mudou, agora temos um modelo com
número único para RG e CPF, mas não precisa fazer só porque é outro
modelo.
Processo de agendamento no site
Os
agendamentos
são
feitos
exclusivamente
no
site
www.igp.sc.gov.br tanto para garantir a comodidade de ser atendido
num horário específico, sem precisar aguardar em filas presenciais,
quanto para manter o controle do volume de pessoas nos postos de
atendimento.
Ao acessar o site, você precisa clicar no banner para ‘agendamento’,
que está na tela inicial, e preencher o cadastro com as informações
solicitadas. Leia com atenção as instruções para evitar os erros mais
frequentes e cuidado na hora de inserir seu endereço de e-mail. Se
ele estiver errado você não receberá a mensagem de confirmação do
agendamento e o horário será cancelado.
Quais são os documentos necessários
Se você realmente precisa fazer sua carteira de identidade, o número do
CPF agora é indispensável, já que ele também será o seu RG. Além disso, é
exigida a certidão de nascimento, para os solicitantes solteiros, e a certidão
de casamento para casados, divorciados e viúvos, isso com as alterações
devidamente averbadas. O documento pode ser o original ou uma cópia
autenticada em cartório, mas precisa estar em perfeitas condições e não
deve ser plastificada. Nos postos do IGP é aceita a certidão digital emitida
pelo cartório. Para crianças menores de três anos e nos postos conveniados
é necessário juntar uma cópia do documento impressa, conforme instruções
no site. Também é solicitado o endereço.
Em relação à fotografia, você saberá se deve levar ou não de acordo com a unidade de identificação
que você escolheu. Na hora do cadastro no site, se a unidade começar com “IGP”, não precisa levar
foto. Isso porque nos postos do IGP temos o sistema digital que permite a captação da imagem na
hora do atendimento. Nos chamados “postos de identificação”, que são pontos de atendimento
conveniados com as prefeituras, é necessário que o cidadão também leve a fotografia impressa. No
site do IGP você encontra as informações que você precisa.
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SERVIDORES DESIGNADOS DE CIPA E REPRESENTANTES
DE SAÚDE OCUPACIONAL TERÃO ENCONTRO ONLINE
PARA ALINHAMENTO DE ATUAÇÃO

Cerca de 40 servidores que atuam
Comissão Interna de Prevenção
Ocupacional do Servidor- RSO,
conhecimentos sobre segurança

nas áreas de Saúde e Segurança do Trabalho, como designados para
a Acidentes de Trabalho (DCipas) e representantes de Saúde
vão participar de mais um encontro online para atualização de
e vínculos nos ambientes de trabalho. O encontro está sendo

promovido pela diretoria de Saúde do Servidor, ligada à Secretaria de Estado da Administração, no
próximo dia 30/11 às 14h.
"Nos últimos encontros, debatemos bastante sobre cuidados com a proliferação do novo coronavírus e
manutenção de rotinas seguras e de higiene nos ambientes de trabalho. Desse vez, sentimos a
necessidade de falar sobre vínculos afetivos e institucionais", explica a organizadora dos encontros e
gerente de Saúde do Servidor, Mariana Vilarinho Vieira.
Todos os servidores que integram o programa de Saúde Ocupacional do governo catarinense atuam de
forma voluntária, pela vontade de auxiliar outros servidores a alcançarem benefícios relacionados a
afastamentos, para priorizar a segurança no ambiente de trabalho ou por iniciativa própria, pensando
em mais qualidade de vida laboral.
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SEA BUSCA SERVIDORES QUE
ATUAM EM COMPRAS PÚBLICAS
PARA FORMAR BANCO DE
TALENTOS NO ESTADO
A Diretoria de Gestão de
Licitações e Contratos da
Secretaria de Estado da
Administração, por meio da
Central
Estratégica
de
Compras Públicas, está
mapeando os servidores
públicos que atuam na área
de compras para o Estado.
A ideia é formar um banco
de talentos para promover
melhoria constante nos
processos
de
compras,
acompanhando a evolução
dos
mercados
e
contribuindo para fomentar

a transparência, eficiência e simplificação nas contratações públicas.
Desta forma, a diretoria lançou o Projeto Banco de Talentos de Compras Públicas. O projeto
compõem a efetivação da Central Estratégica de Compras Públicas, que pretende centralizar as
compras em larga escala para promover mais economicidade e racionalização do gasto público.
A Diretora de Gestão de Licitações e Contratos, Karen Bayestorff, ressalta que “o resultado desse
trabalho apoiará a identificação de necessidades de capacitação e atualização de servidores, do
potencial de compartilhamento de conhecimentos e experiências entre os órgãos e entidades”.
De acordo com a Gerente da Central Estratégica de Compras Públicas, Carla Giani da Rocha, o
mapeamento foi elaborado na forma de um questionário, para traçar qual o perfil profissional está
atuando na linha de frente das compras públicas catarinenses. para conhecer e traçar um perfil da
força de trabalho responsável pelas compras públicas estaduais.
O questionário foi elaborado de modo a contemplar o mapeamento das principais competências
inerentes ao processo de contratação pública e destinam-se a todos os diretamente envolvidos ou
interessados no tema.
Os servidores terão até 30/11 para responder o questionário, que pode ser acessado neste link.
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EPAGRI DIVULGA
CALENDÁRIO DE
EVENTOS
COMEMORATIVOS DOS
SEUS 30 ANOS DE
FUNDAÇÃO
por ascom/epagri

No dia 20 de novembro a Epagri completou 30 anos de fundação. Para marcar a data, a Empresa
programou uma série de eventos por todo o Estado. O objetivo é mostrar para a sociedade a
importância da Epagri na pesquisa e extensão rural aplicadas à agricultura familiar, que fazem de
Santa Catarina modelo para o Brasil de meio rural sustentável em termos econômicos, sociais e
ambientais.
Em 1991 o Estado uniu a empresa Acaresc, que prestava serviços de extensão rural, e a Empasc,
que fazia pesquisa agropecuária, criando a Epagri, que já nasceu somando décadas de experiência
nestas áreas. De lá para cá, a Epagri se firmou junto à sociedade como uma instituição confiável e
eficiente, sempre ao lado dos catarinenses. Atualmente está presente em todos os municípios de
Santa Catarina, que podem contar com o serviço de pelo menos um extensionista rural. Dispõe de
13 unidades de pesquisa estrategicamente espalhadas pelo Estado a fim de desenvolver tecnologias
aplicadas às necessidades dos agricultores de cada região. A estrutura da Empresa conta ainda com
13 Centros de Treinamento, com o objetivo de capacitar agricultores, técnicos e outros
profissionais. Os Centros de Treinamento contam com alojamentos, refeitórios, auditórios, salas de
aula e outros equipamentos necessários para desempenharem suas funções.
Sucesso
O sucesso de Santa Catarina no agronegócio é um dos reflexos do bom trabalho desenvolvido pela
Epagri ao longo de seus 30 anos de história. Em 2020, em plena crise sanitária e econômica, o
Estado catarinense alcançou o maior Valor de Produção Agropecuária (VPA) da história: R$40,9
bilhões. No ano passado, a agropecuária catarinense também bateu recorde de participação no
valor de exportações do Estado: 70,2%.
Santa Catarina é hoje o maior exportador de suínos e o segundo maior de frangos do país. Somos o
maior produtor de cebola, ostra, maçã e carne suína do país; o segundo maior produtor de arroz,
carne de frango, palmito, pitaia e pera; terceiro de alho, erva-mate, maracujá e pêssego e quarto de
uvas. Tudo isso numa área que ocupa apenas 1,13% do território nacional.
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CONHEÇA OS DETALHES DE
CADA PROJETO VENCEDOR
DA 22ª EDIÇÃO DO PRÊMIO
FRITZ MÜLLER por ascom/ima
O Instituto do Meio Ambiente do Estado de
Santa Catarina (IMA) compartilha os
detalhes de cada projeto vencedor do 22º
Prêmio Fritz Müller. A premiação que visa
reconhecer e premiar as empresas e
organizações que desenvolvem projetos em
prol do meio ambiente no Estado destaca
abaixo a lista dos premiados desta edição
com informações complementares de cada
case vencedor. Confira:
Agricultura Sustentável
Epagri
Projeto: Sistema de Produção Integrada de Tomate Tutorado (SISPIT)
Conservação de Insumos de Produção (Água)
Westrock
Projeto: O Poder do Manejo de Florestas Plantadas: Conservação de recursos hídricos
e preservação de nascentes nas florestas WestRock.
Conservação de Insumos de Produção (Energia)
General Motors
Projeto: Iniciativas Sustentáveis de Energia - Fábrica GM Joinville
Conservação de Recursos Naturais e da Vida Silvestre
Klabin
Projeto: Monitoramento da Vida Silvestre em Áreas de Alto Valor para a Conservação
Educação Ambiental
Klabin
Projeto: 20 anos de Programa Klabin Caiubi de Educação Ambiental
Gestão Ambiental
Florestal Gateados
Projeto: Um sistema de gestão a favor do Meio Ambiente
Gestão Socioambiental
BMW do Brasil
Projeto: Um destino nobre para excedentes de produção
Continua
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Projetos de Pesquisa
Embrapa Suínos e Aves
Projeto: SGAS - Software de Gestão Ambiental da Suinocultura
Reciclagem
BMW do Brasil
Projeto: Ciclo Fechado para o Selante de PVC
Recuperação de Áreas Degradadas
Apremavi
Projeto: Projeto Restaura Alto Vale
Resíduos Sólidos
Schulz Compressores
Projeto: Aterro Zero
Tratamento de Efluentes
Itapoá Terminais Portuários
Projeto: Gestão de água não potável - inovação e tecnologia no tratamento de efluentes
Turismo Ecológico e Sustentável
Prefeitura de Camboriú
Projeto: Roteiro de Ecoturismo Camboriú
Prêmio Raulino Reitz de Conservação da Natureza
A premiação também reverencia uma personalidade que seja destaque na atuação ambiental em
Santa Catarina. O nome do prêmio é uma homenagem ao cientista Raulino Reitz, fundador da
extinta FATMA e uma referência na preservação da natureza catarinense. A personalidade
escolhida para receber o Prêmio Raulino Reitz de Conservação da Natureza nesta edição foi o
professor Arlindo Philippi Júnior, titular da faculdade de saúde pública da USP.
Premiação
A solenidade de entrega da premiação está prevista para o dia 03 de dezembro, na sede da
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC). Vale destacar, que devido à
pandemia, o evento de premiação cumprirá rigorosamente as regras sanitárias respeitando o
distanciamento social com capacidade de número de pessoas limitada, uso obrigatório de máscara,
e também ocorrerá em formato híbrido com transmissão online para os convidados.
Sobre o Prêmio Fritz Müller
Concedido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), o Prêmio Fritz Müller é o
principal reconhecimento ambiental do estado de Santa Catarina. O nome do Prêmio é uma
homenagem ao famoso naturalista alemão Johann Friedrich Theodor Müller, que viveu em Santa
Catarina por 45 anos. O Prêmio Fritz Müller é destinado a projetos e iniciativas que vão além da
legislação ambiental e que resultam em benefícios para o desenvolvimento sustentável. Podem
participar empresas públicas e privadas, instituições, órgãos governamentais, cooperativas, ONGs,
institutos e organizações que atuam em Santa Catarina, com projetos desenvolvidos no estado.

SERVIDORES SC |NOVEMBRO DE 2021 | EDIÇÃO Nº 34

14

GESTÃO EFICIENTE: ECONOMIA DO GOVERNO DO ESTADO
CHEGA A R$631 MILHÕES
por secom
Revisões de contratos, enxugamento da máquina pública e a digitalização de todos os processos,
esforços iniciados em 2019, já resultam ao Governo do Estado uma economia estimada em mais de R$
631 milhões todos os anos. Os recursos estão sendo utilizados para executar obras, elaborar projetos,
qualificar serviços, quitar dívidas antigas, apoiar os municípios e valorizar os servidores públicos das
áreas essenciais.
“Desde o início da nossa gestão, o trabalho mais importante foi o de eliminar desperdícios. Esses mais
de R$ 631 milhões anuais de economias têm se mostrado fundamentais. É com esses recursos
economizados que hoje podemos arcar com obras importantes para Santa Catarina, inclusive em
rodovias federais, sem recorrer a financiamentos, sem pagar juros”, expõe o governador Carlos Moisés.

A informação das economias agora consta também no site que dá transparência às ações na busca pelos
R$ 33 milhões dos respiradores, como forma de colocar em perspectiva todos os resultados obtidos pelo
Governo do Estado no dia a dia.
Revisão de contratos
Desse total, quase R$ 475 milhões vieram das revisões de contratos. Ações como a nova licitação da
cogestão do sistema prisional, adoção de pregão eletrônico, redução nos valores de diversos contratos, e
novos contratos feitos por órgãos da administração direta e indiretas contribuíram para fazer sobrar
mais recursos públicos para os investimentos.
“Fizemos um pente-fino em todos os contratos do Governo do Estado. Procuramos fazer com que mais
empresas participassem das licitações e que produtos e serviços fossem oferecidos diretamente pelos
fabricantes ou prestadores, sem atravessadores. Em alguns casos, como na compra do oxigênio
medicinal, passamos a pagar metade do valor pela mesma quantidade, gerando uma economia de R$ 12
milhões todos os anos”, detalha o governador.
Continua
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Enxugamento da máquina
Outros mais de R$ 124 milhões vieram do
enxugamento da máquina promovido pela reforma
administrativa de 2019, que eliminou cargos
comissionados, funções gratificadas, extinguiu as
antigas agências de desenvolvimento regional e
eliminou sobreposições de órgãos que executavam
tarefas semelhantes.

Governo Sem Papel
Desde 2019, todos os processos administrativos e documentos produzidos na Administração Pública
Estadual Direta e Indireta devem ser cadastrados e tramitados exclusivamente em formato eletrônico,
pelo Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos (SGPe). Esta ação gerou uma economia de R$ 32
milhões ao ano com papel e malote. Outro ponto positivo é a transparência, já que os processos digitais
registram todas as movimentações e alterações nas peças, sem risco de perdas, extravios ou
adulterações.
A digitalização também chegou aos serviços oferecidos aos cidadãos. O Detran, por exemplo, já emite a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(CRLV) em formato digital.
Atualmente, 43% de todos os serviços oferecidos pelo Estado são digitais, e o Governo trabalha para
que a virada de chave ocorra com todos os serviços possíveis de serem prestados de forma digital.
Próximos passos
De acordo com o governador Carlos Moisés, reduzir despesas e eliminar desperdícios é um processo
contínuo. “Assim como as empresas precisam estar atentas aos seus gastos para sobreviver no mercado,
a gestão pública também deve buscar a eficiência para prestar o melhor serviço possível com o menor
custo para o cidadão”, compara.
Segundo ele, as revisões de contratos devem se tornar rotina em Santa Catarina, assim como a busca
por formas de tornar a administração pública mais eficiente.
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TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O PROCESSO SELETIVO PARA
PROFESSORES ACTS EM SC
por ascom/sed
A Secretaria de Estado da Educação
(SED) publicou recentemente os
quatro editais retificados do

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/SECOM

processo seletivo de professores
admitidos em caráter temporário
(ACTs) em Santa Catarina. A prova
agora está marcada para o dia 19 de
dezembro
de
2021
e
será
organizada
pela
Associação
Catarinense
das
Fundações
Educacionais (ACAFE). Para tirar
as principais dúvidas dos
candidatos, foi organizada uma lista com algumas perguntas frequentes sobre o tema. O edital completo
pode ser acessado aqui. Se você ainda tiver algum questionamento específico sobre o seu caso, entre em
contato através do e-mail processoseletivoact@sed.sc.gov.br
A SED informa que o envio de todos os títulos, independente da disciplina, para a pontuação nos
Editais nº 2213/2021, nº 2214/2021, 2215/2021 e 2216/2021, poderá ser feito em um único arquivo,
sem a necessidade de vinculação com a disciplina confirmada no sistema de inscrição.
Para os candidatos que realizaram o envio e necessitem corrigir os dados ou arquivos enviados, o
sistema estará disponível para as referidas correções até o dia 24/11/2021.
Caso as opções de vagas exibidas no sistema sejam diferente das que foram preenchidas no momento da
inscrição, os candidatos que já realizaram a atualização cadastral e não tiveram a oportunidade de
informar todos seus grupos de atuação serão informados, via e-mail, da atualização do sistema.
É preciso enviar certificado de conclusão de graduação?
A graduação é um requisito básico. Portanto, não pontua e não há necessidade de envio de certificado.
Houve mudança na ordem de preferência das disciplinas na inscrição?
A ordem de preferência das disciplinas era somente para o sistema de inscrições da SELECON, não
alterando a inscrição e classificação para o processo seletivo, que agora será conduzido pela Acafe.
Qual o prazo de inscrição e a data da prova?
A inscrição foi feita de forma on-line, com prazo até o dia 30 de setembro. As provas serão realizadas
no dia 19 de dezembro de 2021, com duração máxima de 4 horas.
A inscrição feita pelo site da Selecon continua válida?
Sim. Todos os candidatos que estavam inscritos com a SELECON estão automaticamente inscritos com
a ACAFE, bastando apenas confirmar seus dados cadastrais, no período de 17 a 24/11 e 13/12/2021.
É possível solicitar ou alterar a condição especial para realizar a prova?
A solicitação/alteração de condição especial para a realização de prova poderá ser solicitada através do
link, no período de 17 a 24/11 e 13/12/2021.

Continua
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Caso o candidato (a) não deseje fazer a
prova na nova data agendada, é possível
solicitar cancelamento e ressarcimento da
taxa de inscrição?
A solicitação de ressarcimento da taxa de inscrição
será feita através do link, no período de 17 a
24/11/2021.
É possível alterar a cidade onde o candidato
vai fazer a prova ou a Coordenadoria de
classificação?
Tendo em vista que o período de inscrições já
havia encerrado no cronograma original, e que a ACAFE irá operacionalizar o processo seletivo do
ponto de onde ele foi suspenso, não serão realizadas novas inscrições ou mudanças nas inscrições dos
candidatos (transferência de cidade de realização de provas, mudança de Coordenadoria de
classificação, alteração das disciplinas escolhidas). Serão feitas apenas as confirmações de dados
cadastrais – através do link (no período de 17 a 24/11 e 13/12/2021).
É um único processo seletivo, mas existem quatro editais diferentes. Por que ele foi
organizado dessa forma?
O mesmo processo seletivo foi dividido em quatro editais, pois cada um tem as suas especificidades.
Assim, o processo seletivo é dividido em: Professores do Ensino Regular, Professores de Educação
Profissionalizante, Professores de Educação Escolar Indígena e Professores para atuação em projetos
especiais no Instituto Estadual de Educação (IEE).
Quantos professores serão chamados neste processo seletivo?
Esse processo seletivo é composto por vagas itinerantes. Logo, as chamadas servem para substituir
professores ativos que, por algum motivo, tiveram que se afastar da sala de aula. Dessa forma, não
temos como definir um número, pois depende da movimentação dos professores.
Todos os candidatos selecionados vão receber a nova remuneração mínima?
Os professores que tiverem a habilitação para a disciplina da vaga e tiverem uma carga horária de 40
horas semanais vão receber a remuneração anunciada pelo Governo (R$ 5 mil). Já os professores que
tiverem carga horária menor irão receber proporcionalmente a esse valor.
As provas serão aplicadas de forma presencial em 20 cidades do Estado. Quais são elas?
As provas serão aplicadas 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.
Uma das novidades deste processo é a prova de Redação. Como ela vai funcionar?
A redação tem caráter classificatório, sendo eliminatório apenas para os candidatos que obtiverem nota
zero. A redação dissertativo-argumentativa deverá ter entre 10 e 20 linhas e ser escrita de acordo com a
Norma Culta da Língua Portuguesa, com tema relacionado à Educação.
Como funciona a análise da titulação dos candidatos?
A titulação compõe a média final do candidato e é de caráter classificatório, conforme a escolaridade.
Há uma pontuação para cada um dos níveis de escolaridade que for apresentado. Veja mais detalhes em
cada um dos editais.
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO
PASSA POR MELHORIAS EM INFRAESTRUTURA
por ascom/sea
A Diretoria do Centro de Serviços
Compartilhados (DCSC), ligada à
Secretaria
de
Estado
da
Administração
(SEA),
vem
coordenando diversos trabalhos de
melhorias na infraestrutura do
Centro Administrativo do Governo
do Estado. Alguns projetos, que
tiveram de ser suspensos no ano
passado por conta da pandemia,
foram retomados já no início deste ano, como as melhorias externas com nova sinalização e
ajardinamento, além dos projetos para reforma de 4 dos 5 (cinco) blocos do Centro Administrativo.
“Dentre as principais demandas de reforma está a do Bloco I, que abriga a Casa Civil, Gabinete da
Chefia do Executivo, Gabinete da Vice-Governadora, Secretaria Executiva da Casa Militar, Secretaria
Executiva de Comunicação, Secretaria Executiva de Articulação Nacional e Secretaria Executiva de
Assuntos Internacionais, que trará a modernização e substituição completa de infraestrutura de rede
lógica, climatização, preventivo de incêndio, hidrossanitário, adequação e melhoria da rede elétrica
interna, bem como os ajustes arquitetônicos para readequação total às atuais rotinas de trabalho
predominantemente digitais, para enfim, regularizar o imóvel junto à prefeitura de Florianópolis e
obtenção do habite-se. Ato seguinte à reforma, será adquirido novo mobiliário, que trará mais
ergonomia e praticidade para os servidores que desempenham suas atribuições neste local. Outra obra
de suma importância é a do esgotamento sanitário, que atenderá todos os blocos do Centro
Administrativo Governador Casildo João Maldaner, o processo para sua execução já está em fase de
licitação, e após sua conclusão permitirá a obtenção do Alvará sanitário do centro administrativo.”
explicou Paulo Cesar Jönck, diretor do Centro de Serviços Compartilhados da SEA.
Ele afirma que todas as reformas são demandas importantes, que foram levantadas pela equipe da
DCSC, mas que há anos foram deixadas de lado. “A primeira interpelação do Ministério Público de
Santa Catarina sobre essas demandas aconteceu ainda em 2008, e estamos trabalhando para que todas as
legislações sejam atendidas, especialmente no que tange a acessibilidade e a mobilidade de servidores e
cidadãos que frequentam o espaço”, disse.
O projeto de reforma também almeja a padronização de todo o mobiliário das secretarias que atuam no
Centro Administrativo. “Estamos buscando uma padronização dos móveis, mesas e cadeiras, pensando
sempre na ergonomia, modernização, intercambialidade entre órgãos, aproveitamento de espaço e na
praticidade para o trabalho dos servidores” explicou.
Sendo assim, no último dia 11, através da gerência de apoio operacional da Casa Civil, foram
transferidos em forma de doação, 241 mobiliários da Casa Civil para o Hospital Infantil Joana de
Gusmão (HIJG).
Continua
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Dentre os bens estavam: cadeiras fixas e giratórias, mesas, armários, balcões e sofás. Toda operação
contou com a participação do Grupo da Base Aérea de Florianópolis, e com as equipes operacionais da
Casa Civil e da Secretaria de Estado da Administração.
“Esses móveis foram destinados pela
urgência e necessidade que o hospital
apresentava. E serão utilizados para
aprimorar as estruturas dos consultórios
ambulatoriais, unidades de internação e
setores
administrativos
do
HIJG,
proporcionando melhor qualidade e conforto
a todos os servidores e pacientes”, afirmou
Alessandro de Oliveira dos Santos, gerente de
apoio operacional da Casa Civil da DCSC.
O projeto para reforma do Bloco I já foi aprovado pelo Grupo Gestor de Governo e está em fase de
licitação para contratar a empresa responsável para executar as obras. Após a conclusão deste espaço,
será a vez do Bloco II, que hoje abriga a Secretaria de Estado da Administração, e por último, o Bloco
III, que hoje abriga também o Escritório de Projetos (Eproj) e algumas unidades da Controladoria Geral
do Estado (CGE). Além destes edifícios, o bloco que hoje abriga o restaurante do Centro
Administrativo e SC Parcerias (Bloco IV), também passará por reformas. A contratação dos projetos
dos Blocos II e IV está atualmente em fase de licitação.
Parte externa do Centro também passará por melhorias
Além dos prédios das secretarias, a parte externa também passará por reformas. De acordo com a
gerente de manutenção da DCSC, Carolina Cabral Medeiros Ramos Porto, na área externa do Centro
Administrativo será implantada rede de esgotamento sanitário, calçadas e rampas com acessibilidade,
melhorias de sinalização e no estacionamento, além da iluminação externa. “Todas essas demandas
foram levantadas e foram compatibilizadas, conforme a legislação vigente. É importante ressaltar que
estas obras, além de cumprirem os protocolos sanitários e demais legislações, visam o cuidado com o
meio ambiente, a segurança e a acessibilidade de quem frequenta o Centro Administrativo”, ressaltou
Carolina.
Além disso, foi reconstruído o muro de contenção junto ao estacionamento dos fundos do centro
administrativo que apresentava problemas estruturais, trazendo riscos de desmoronamento,
principalmente por fazer divisa com o Núcleo de Educação Infantil Barreira do Janga. “A obra trouxe
segurança aos profissionais da educação e das crianças que utilizam o local”, disse Carolina.
Foram também adquiridas 80 mudas de árvores frutíferas, para serem plantadas nos jardins do
complexo. “Desde a aquisição de lixeiras de coleta seletiva, a ampliação de vagas para idosos e
deficientes, a manutenção corretiva e preventiva da subestação elétrica, das caixas d´água, cisternas e
limpeza das fossas, estão sendo executadas pela SEA e são ações importantíssimas para o bom
funcionamento das estruturas do Executivo sediadas no local” afirmou Tânia Mara Lozeyko, gerente de
administração da DCSC.

Continua
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Para o diretor Paulo, todas as demandas que estão sendo cumpridas vão sanar problemas que se
prolongam há anos. “São reformas e aquisições inteligentes. Estamos pensando em segurança, em
acessibilidade, meio ambiente, e são reformas que terão muitos efeitos positivos a médio e longo prazo.
Acreditamos que sanando estes problemas, poderemos reduzir custos de manutenção e reparos, pelos
próximos 20, 30 anos”, concluiu o diretor.
Novo Frontlight
O Centro Administrativo recebeu também um

novo frontlight na última semana. De acordo
com a Diretoria do Centro de Serviços
Compartilhados, a placa antiga já estava
apresentando problemas, necessitando de
manutenção. “Com a ação do tempo, a
estrutura metálica do frontlight estava
comprometida, tendo de ser completamente
retirada para restauração. Na reinstalação,
passamos a utilizar refletores com lâmpadas
de led, mais econômicos. Além disso, o novo
painel trouxe modernidade da identidade
visual do Centro do Poder Executivo de Santa
Catarina”, afirmou Maurício José Pereira,
gerente de zeladoria da DCSC.
A nova placa, instalada em frente ao teatro, já conta com o novo nome do Centro Administrativo, que
de acordo com a Lei n° 18.193, de 26 de agosto de 2021, sancionada pelo Governador Carlos Moisés,
passou a se chamar Centro Administrativo Governador Casildo João Maldaner, em homenagem ao exgovernador que faleceu em maio deste ano, aos 79 anos, vítima de câncer. A arte foi criada na
Secretaria Executiva de Comunicação, pelo servidor Sergio Claudio Caldara.

CBMSC ADQUIRE MÁSCARAS FULL FACE PARA MERGULHO
por ascom/cbmsc
COM COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO
O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), com sede na cidade de Lages, adquiriu
duas máscaras full face, com comunicação via rádio, além de uma roupa seca de mergulho, ambos os
equipamentos com tecnologia de ponta.
Tais equipamentos permitirão um nível de proteção maior aos mergulhadores, já que a roupa oferece
proteção ao frio extremo, a máscara full face proteger toda a face e permite a comunicação através da
voz entre a dupla de mergulhadores, algo que é extremamente importante, pois nas ocorrências de
mergulho, devido ao nível de turbidez encontrado nas águas de nossa região (rios, açudes, lagos etc.), a
comunicação era feita apenas pelo sentido do tato (sinais de comunicação).
Desta maneira, havendo o conforto térmico e a comunicação apresentando maior assertividade entre a
dupla de mergulhadores, o atendimento ocorrerá com muito mais segurança, neste tipo de atividade em
que o risco intrínseco é extremamente alto, sendo inclusive a profissão de mergulhador considerada
pela ONU como a segunda mais perigosa do mundo, atrás apenas da profissão de astronauta.
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BIBLIOTECA PÚBLICA
REATIVA LABORATÓRIO
PARA CONSERVAÇÃO DE
ACERVO DE JORNAIS
HISTÓRICOS
por ascom/fcc
Fechado há mais de 10 anos, o Laboratório de
Conservação, Restauração e Encadernação
(Lacre) da Biblioteca Pública de Santa Catarina
retomou suas atividades. A instituição guarda
em seus acervos a Coleção de Jornais
Catarinenses dos Séculos 19, 20 e 21, consolidada como patrimônio cultural de natureza material. O acervo é uma das mais completas coleções de
jornais regionalizados do estado e uma das maiores do Brasil. É atribuição do Estado garantir a
preservação deste valioso conjunto, de importância vital para a memória documental bibliográfica e de
valor inestimável para a identidade e a história da coletividade.
O acervo de jornais cresce diariamente e, por determinação técnica, necessita ser acondicionado em
condições adequadas, como capas duras revestidas de tecido ou vulcapel e costuradas, o que
proporciona as condições ideais para a manipulação segura dos originais pelos pesquisadores que
procuram a Biblioteca. Além disso, há ainda a necessidade de reencadernar e restaurar um número
expressivo de jornais raros. O trabalho possibilitará a desinterdição do material que, por medida de
segurança, não pode ser utilizado nas pesquisas.
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