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Servidoras da secretaria participam de 
palestra sobre empoderamento feminino

As servidoras 
da Secretaria 
de Estado da 
Assistência 
Social, Tra-
balho e Ha-

bitação (SST) participaram 
no dia 11 de março de uma 
atividade especial alusiva ao 
Dia Internacional da Mulher, 
comemorado dia 8 de março. 
Em momento de reflexão a 
presidente da Rede Feminis-
ta de Saúde, Clair Castilhos 
Coelho, falou sobre a história 
das mulheres e suas lutas no 
Brasil e no mundo e destacou 
o aumento cada vez maior da 
presença feminina no merca-
do de trabalho.

Incentivadora do encon-
tro, a secretária Angela Al-
bino ressaltou os avanços 
de direitos das mulheres na 
sociedade. “Se hoje trabalha-
mos, estudamos, votamos e 
jogamos futebol isso é fruto 
de lutas que não podem ser 
esquecidas e que garantiram 
essas conquistas”, enfatizou.
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Efetivas são indicadas 
para gerências da SST

A secretária Angela 
Albino convidou duas 
servidoras da Secretaria 
de Assistência Social, 
Trabalho e Habitação 
(SST) para atuarem em 
cargos de confiança na 
área de proteção social. 
Renata Nunes foi esco-
lhida para trabalhar na 
Diretoria de Assistência 
Social e Daiana Nardi-
no, na Gerência de Ges-
tão do Fundo Estadual 
da Assistência Social. As 
duas cursaram Serviço 
Social na Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e trabalham 
na SST desde 2011.

De acordo com a secretária, as in-
dicações fazem parte dos planos da 
nova gestão da pasta de valorizar os 
servidores efetivos e reconhecer os 
colaboradores dedicados que contri-
buem para implantação das políticas 

públicas no estado. “São os técnicos 
de carreira que fazem com que a se-
cretaria consolide suas ações em prol 
das pessoas que mais precisam. Por 
isso, a importância de valorizarmos 
eles cada vez mais”, destaca.

Mais informações sobre as indica-
ções no site www.sst.sc.gov.br . Aces-
se e leia. 

Dia Internacional da Mulher foi lembrado com palestras e confraternização com as servidoras. Mural com as mulheres da SST foi destaque

Santa Catarina é vice-presidente 
da região Sul em fóruns do 
trabalho e da assistência social

A secretária de Estado da As-
sistência Social, Trabalho e Hab-
itação, Angela Albino, representou 
Santa Catarina em dois impor-
tantes encontros de secretários de 
estado realizados em março em 
Brasília. Ela participou do Fórum 
Nacional de Secretários Estaduais 
de Assistência Social (Fonseas) e 

do Fórum Nacional de Secretarias 
do Trabalho (Fonset). Em ambos, 
Angela foi escolhida como vice-
presidente da região Sul, com o 
apoio dos colegas do Rio Grande do 
Sul e Paraná. 

Os fóruns são instâncias de de-
bate e troca de experiência entre os 
estados e o governo federal.

Debates sobre política de assistência social e do trabalho ocorreram em Brasília

Renata, Daiana, secretária Angela Albino e equipe



Assistência social 
tem nova equipe
Em sua gestão a secretária Angela Albino nomeou novos colaboradores para a SST. 
Os colegas vão reforçar a equipe que trabalha para que as políticas públicas de as-
sistência social, trabalho e habitação sejam efetivadas e melhorem a vida dos catari-
nenses. Conheça quem assumiu cargos nos conselhos, gerências, no gabinete e como 
consultores:

Consultores

Fernando Coelho
Consultor Jurídico

Marcelo Werner
Consultor Especial de 

Ações Sociais
Secretários executivos dos Conselhos

Alexandre Belino
Conede

Cristina Ramos
Consea

Jane dos Santos
Cepa

Fabiana de Souza
Cedim

Lidia Peixer
Cedca

Maria Íris Bessa
Cepin

Roseane Zacchi
Ceaa

Mônica Nocera
Cei

Gerentes e Assessores

Daiana Vieira
Ass. de Gestão de
Políticas Sociais

Fábio Hansen
Ger. de Apoio
Operacional

Emanuella de Oliveira
Ger. do Centro

Educacional São Gabriel

Francisco Spessato
Ger. de Adm., Finanças 

e Contabilidade

Everaldo Leite
Ger. de Gestão de

Pessoas

Flávio de Souza
Ger. de Programas de 

Combate à Fome

Junior Robison da 
Silva

Ger. de Contratos e 
Convênios

Gabinete

Alcenira Vanderlinde
Ass. do Sec. Adjunto

João Paulo Borges
Ass. de Comunicação

João Luiz de Oliveira
Ass. da Secretária

Rebeca Lud
Cons. Técnica

Josemar Senhen
Ass. da Secretária


