
   

Florianópolis,  1 de agosto de 2015 - Edição 124 - Ano 3              1- A

SS
T

          Expediente
Assessoria de Comunicação

Textos: João Paulo Borges, Luciane Lemos 
e Vitor Shimomura
Editoração: Vitor Shimomura
Contato: ascom@sst.sc.gov.br 
                (48) 3664-0916/0753

www.sst.gov.sc.br

O Governo de Santa Catari-
na está investindo R$ 21,5 
milhões na construção das 
61 novos Centros de Re-

ferência de Assistência Social (Cras) 
no estado que integram o Pacto pela 
Proteção Social. Em agosto serão en-
tregues as obras de São João Batista, 
de Bombinhas, Irani, Petrolândia, Ja-
cinto Machado e Balneário Arroio do 
Silva.
   As unidades terão 169 m2 e uma 
estrutura moderna para melhor aten-
der a população. “Os novos centros 
deverão receber um mobiliário ade-
quado em seus ambientes, com ar 
condicionado, portas automáticas na 

entrada, sempre visando o conforto 
e a qualidade de atendimento, po-
tencializando também o trabalho das 
pessoas que ali prestam serviços. Os 
novos Cras são fundamentais para 
consolidarmos o Sistema Único de 
Assistência Social no estado”, res-
salta a secretária de Estado da Assis-
tência Social, Trabalho e Habitação, 
Angela Albino.
   Até o final do ano estão previstas 

as entregas dos Cras de Entre Rios, 
Águas Frias, Lebon Régis, Santa 
Terezinha, Tangará, Timbó Grande, 
Bela Vista do Toldo, Curitibanos, 
Porto União, Lindóia do Sul, Abdon 
Batista, Jaborá, Brunópolis, Braço 
do Trombudo, Witmarsun, Flor do 
Sertão, Formosa do Sul, Palma Sola, 
Riqueza, São Bernadino, Seara, Tu-
nápolis, Blumenau, Meleiro, Her-
val d’ Oeste, Itaiópolis, Trombudo 
Central, Braço do Norte, Guabiruba, 
Ilhota, Penha, Praia Grande, Gover-
nador Celso Ramos, Joinville, Orle-
ans, Laguna, Jaguaruna, São João do 
Sul, Passos Maia, Xanxerê, Garuva, 
Santa Rosa do Sul e Vitor Meireles.

 “Estamos com 70% das obras exe-
cutadas em quase todas as unidades”, 
relata Sara Ternes, diretora de Habi-
tação e gerente de projetos do Pacto 
pela Proteção Social da SST.
   O Cras é uma unidade pública des-
centralizada da Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS). Sua fun-
ção é a proteção das famílias, para 
prevenir a ruptura de vínculos, pro-
mover o acesso e usufruto de direitos 
e contribuir para a melhoria da qua-
lidade de vida. É por meio do Cras 
que se faz a organização e oferta de 
serviços da proteção social básica 
nas áreas de vulnerabilidade e risco 
social.

A Secretaria de Estado da 
Assistência Social, Trabalho 
e Habitação (SST) promo-
verá no dia 10 de agosto um 
seminário sobre a aplicação 
da lei federal 13.019/14, 
que trata da parceria volun-
tária entre entes públicos e 
organizações da sociedade 
civil. O debate ocorrerá no 
auditório Antonieta de Bar-
ros, na Assembleia Legisla-
tiva de Santa Catarina, em 
Florianópolis a partir das 
8h30min.

“Essa lei cria dificulda-
des que podem inviabilizar 
a prestação de assistência 
social por entidades não go-
vernamentais e precisa ser 
melhor debatida”, destaca a 
secretária Angela Albino.

          Os novos Cras são 
fundamentais para consolidarmos 
o Sistema Único de Assistência 
Social no estado.

Governo do Estado entrega novas unidades de assistência social

Escrituras públicas são entregues para 
moradores de São Francisco do Sul

 Novo marco 
regulatório 
em debate

  A diretora de Trabalho, 
Emprego e Renda da Sec-
retaria de Estado da As-
sistência Social, Trabalho e 
Habitação, Ivone Maria Per-
assa, foi empossada no dia 
9 de julho na presidência do 
Conselho Estadual de Trab-
alho e Emprego (CETE/SC).
Na posse, ela destacou que o 
principal foco do CETE será 
de sensibilizar a sociedade 
para que a solução da desigual-
dade social chegue na base, 
na população mais empobre-
cida. “Discutir trabalho no es-
tado é discutir renda. E isso é 

pensar como a pobreza pode 
ser reduzida” ressalta Ivone.
  Entre as atribuições do CETE, 
órgão colegiado de caráter 
permanente e deliberativo 
com representação dos traba-
lhadores, empregadores e 
do governo, estão indicar 
áreas e setores prioritários 
para alocação dos recursos 
do Sine, subsidiar as delib-
erações do Conselho Delib-
erativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (Codefat) 
quando necessário e orientar 
a execução local das políti-
cas públicas para o setor.

  Novecentas e onze famílias 
receberam escrituras públicas 
de seus imóveis em São Francis-
co do Sul. Moradores da Praia 
do Ervino foram contemplados 
pelo programa de regulariza-
ção fundiária Lar Legal voltado 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. Uma 
cerimônia oficializou a entrega 
do documento no dia 8 de julho.
  A proposta do programa Lar 
Legal é de regularizar as áreas 
urbanas cujos moradores não 
possuam reconhecimento for-
mal de sua posse. Resultado 
da cooperação entre o Gover-

no do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da As-
sistência Social, Trabalho e 
Habitação (SST), Tribunal de 
Justiça, Ministério Público, As-
sembleia Legislativa de Santa 
Catarina (Alesc) e prefeitu-
ras que aderiram ao programa.
Representante da SST no ato, 
o consultor geral e coordena-
dor do programa no âmbito da 
secretaria, João Ghizoni, fa-
lou sobre importância da ação. 
“A entrega das escrituras é 
uma forma de dar mais dig-
nidade e melhorar a qualidade 
de vida das pessoas”, destaca. 

Conselho Estadual de Trabalho 
e Emprego tem nova presidente

Fo
to

: V
ito

r S
hi

m
om

ur
a

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

A Gerência de Gestão de 

Pessoas da SST solicita 

que os funcionários 

enviem as folhas ponto até 

o 5º dia útil de cada mês.

FOLHA PONTO



Dica de Filme

   O documentário Sal da Terra 
descreve a vida do fotógrafo 
Sebastião Salgado por meio dos 
olhos de seu filho, o cineasta 
Juliano Ribeiro Salgado e Wim 
Wenders, um dos grandes cineas-
tas do nosso tempo. 
   No filme fica evidente a gran-
deza e coragem desse brasileiro, 
que em sua trajetória como 
fotógrafo presenciou e registrou 
acontecimentos que marcaram 
a história, especialmente as bar-
báries da Guerra do Golfo, con-
flitos e miséria na África, Guerra 
da Bósnia, a seca no nordeste, 
Serra Pelada, também abordando 
os sentimentos que tinha a cada 
experiência. Impressionado pela 
violência e sofrimento dos huma-
nos, Sebastião Salgado se sentia 
mal diante de tanta tristeza, por 
isso tendeu ao pessimismo. Sua 
esperança e alegria pela vida são 
resgatadas quando o fotógrafo 
decide se dedicar a um projeto 
de reflorestamento da fazenda de 
seu pai. Depois, ele deu início ao 
seu mais recente trabalho, onde 
fotografou as belezas da natureza 
do mundo, resultando no ensaio 
Genesis, considerado por ele 
como sua homenagem ao pla-
neta e à vida.

Gerente de informática observa aves e preserva espécies

A prática de observa-
ção de aves, hobby 
antigo na Europa e 
nos Estados Unidos, 

vem ganhando cada vez mais 
adeptos no Brasil. Somente no 
site Wiki Aves – portal de con-
teúdo interativo direcionado à 
comunidade brasileira de obser-
vadores de aves, ou birdwatcher 
– contabiliza 21.070 usuários 
cadastrados, dos quais muitos 
são praticantes da atividade. 
A maioria deles está concen-
trada nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Paraná e 
Santa Catarina. Somente no 

estado catarinense, 
hoje estão cadastrados 
1441 usuários e, entre 
eles, está o primeiro 
observador de aves de 

Florianópolis a fazer 
um registro fotográfico 

oficial para o Wiki Aves: 
Carlos Eduardo Nasci-
mento, 57, mais conheci-
do na Secretaria  de Estado 

da Assistência Social, Trab-
alho e Habitação, SST, como o 
“Lula” da GETIN (Gerência 
de Tecnologia e Informação). 
Lula conta que em seus 10 anos 
como observador de pássaros, 
90% de seus registros foram 
feitos na Ilha de Santa Catarina, 
sendo alguns tão importantes 
que podem ser considerados 
como troféus. Em novem-
bro de 2011, ele comemorou 
quando registrou, pela pri-
meira vez na capital, a pre-
sença das aves Gaturamo-Rei, 
Periquitão-Maracanã e Camin-
heiro-de-Barriga-Acanelada. 
  Hoje, somando 365 registros, 
ele conta que seu maior desafio 
é de chegar ao total de espé-
cies existentes na mata atlân-
tica. “Minha meta e sonho é 
de contabilizar as 800. Se não 

conseguir, com pelo menos 
600 espécies eu estou satisfei-
to. Esse é meu objetivo maior 
e eu invisto para realizar”. 
Sua admiração pelos pássaros 
surgiu quando ainda era criança, 
aos quatro anos de idade, quan-
do saía para observar seu pai 
caçar passarinhos para colocar 
em gaiola. “Meu pai tinha um 
viveiro em casa, mas não tinha 
o conhecimento técnico-cientí-
fico para saber que os bichos 
não podiam ficar no mesmo am-
biente. O objetivo dele era ter a 
natureza mais perto dele, caçar 
para proteger.” diz Lula, bird-
watcher assumido e fundador da 
Associação Florianopolitana de 
Observadores de Aves - Afoas.
   Para realizar a obser-
vação com primazia, 
além da vontade e cons-
cientização, Lula aponta que é 
necessário estar munido de um 
equipamento ideal (câmera, 
vestimentas, repelente, binó-
culo, gravador) e um bom 
tempo disponível para pra-

ticá-la. “Sempre saio nos fins 
de semana. Principalmente de 
manhã porque é um momento 
bom de luz para observar as 
aves e fazer o registro fotográ-
fico, além de ser um horário 
que os bichos saem para se 
alimentar e estão bem ativos”.
   Hoje, un dos seus desejos é o 
de visitar a Amazônia, onde se 
concentra a maior diversidade 
de espécies de aves. E será 
com o lema “quem conhece, 
preserva”, dos observadores de 
aves, que Lula pretende contri-
buir ainda mais para a natureza 
com seus registros fotográficos, 
sempre propagando seus ideais.

       
            Minha meta e sonho 
é de chegar às 800. Se não 
chegar, com pelo menos 600 
espécies eu estou satisfeito.

Equipe do protocolo organiza documentos e contribui para fluxo de informações na SST

Qando se fala 
em protocolo, 
logo se lembra 
de números uti-

lizados para identificar um 
documento qualquer ou 
aquele lugar onde se guarda 
um monte de papel velho 
sem utilidade. Mas não é 
bem assim. Na Secretaria 
de Estado da Assistência 
Social,Trabalho e Habitação 
do Estado (SST), o setor de 
protocolo exerce uma fun-
ção imprescindível para a 
organização e tramitação de 
papéis oficiais que entram 
e saem diariamente da SST. 
  Encarregada pelo recebi-
mento, classificação, regis-

tro, distribuição, expedição e 
circulação dos documentos, 
a equipe unida e competente 
do setor de protocolo, forma-
da pelas profissionais Ale-
xandra Vieira, Jurema Gab-
bi, Maura Pereira e Neuci 
Schimitt não tem descanso. 
Todos os dias, centenas de 
arquivos que precisam ser ca-
dastrados no sistema passam 
pelas suas mãos. Só os que 
chegam pelos Correios, por 
exemplo, representam entre  
100 e 150 correspondências 
por dia. “A gente abre to-
das, lê uma a uma e cadas-
tra. Ainda tem papelada com 
400, 500 páginas que temos 
que fazer em duas linhas no 

sistema. Então, é um tra-
balho que necessita de muita 
atenção”, conta a superviso-
ra Neuci, que já contabiliza 
12 anos de trabalho no setor. 
   Mesmo mantendo uma ro-
tina apressada, de extremo 
nível de atenção, organiza-
ção e pronto atendimento, 
a equipe do Protocolo con-
fessa que só conseguem 
cumprir as exigências por 
conta da união e parceria 
que existe entre as profis-

sionais: “O importante aqui é 
que desenvolvemos um trab-
alho em conjunto, cada uma 
tem uma função específica 
mas acaba todo mundo se 
envolvendo com tudo. Nós 
não trabalhamos individual-
mente. Quando alguém erra, 
é o protocolo que erra, não 
a pessoa.” Apesar do exer-
cício diário e desgastante 
de digitar centenas de docu-
mentos diariamente em fr-
ente à tela do computador, 
as profissionais do setor não 
conseguem se ver longe da 
profissão. “A gente gosta do 
público, de falar com as pes-
soas, de tramitar os arquivos 
e auxiliar nas atividades”.

       
            Nós não trabalhamos 
individualmente. Quando 
alguém erra, é o protocolo 
que erra, não a pessoa. 
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DICA: Ivanor Alberti da
Gerência de Pactuação e 

Deliberação (GEPAD)


