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Assistência Social acolhe e orienta
imigrantes haitianos e senegaleses

A Secretaria de Estado da As-
sistência Social, Trabalho e 
Habitação ofereceu supor-
te à Prefeitura Municipal 
de Florianópolis para aco-

lhimento inicial e transitório aos haitia-
nos e senegaleses que chegaram a Santa 
Catarina em maio. 

Um abrigo foi montado no ginásio 
Saul Oliveira, no Bairro Capoeiras, área 
continental de Florianópolis. Além de 
tomarem as vacinas recomendadas pela 
Vigilância Epidemiológica do Estado, 
eles foram cadastrados e encaminhados 
para seus destinos finais. 

Além de receber os grupos, o Gover-
no do Estado, por meio da SST, tam-
bém priorizou a inclusão produtiva e 
o ensino do português aos imigrantes. 
De acordo com informações da Supe-
rintendência Regional, 2.259 haitianos 
emitiram carteira de trabalho no estado 
apenas em 2015. Os que chegam agora 
podem ocupar alguma das 72 mil vagas 
de emprego disponíveis no portal Mais 
Emprego do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE).

“Queremos acertar e tratar melhor 
das diretrizes gerais das ações do gover-
no do Estado no caso da chegada dos 
haitianos e senegaleses. O governador 

reafirmou que um primeiro horizonte 
é esse acolhimento humanitário e no 
momento seguinte a inclusão produtiva 
pela participação deles em programas 
e capacitações, para terem condições 
de trabalho aqui, além do domínio do 
idioma que é um ponto de fragilidade”, 
disse a secretária.

A questão do fluxo de imigrantes no 
país também foi tratada em uma reu-
nião, em Brasília, na sede da Secretaria 
Nacional de Justiça do Ministério da 
Justiça. Participaram do encontro re-
presentante dos governos de Santa Ca-
tarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Paraná e do Acre. O governo do Acre 
afirmou que o envio de haitianos e se-
negaleses para estados do Sul e Sudeste 
terminou em maio.

Haiti - Em sua passagem por Brasí-
lia a secretária Angela Albino encon-
trou-se ainda com o embaixador do 
Haiti, Madsen Chérrubin. Durante a 
conversa foi confirmada a vinda de um 
representante da embaixada para Santa 
Catarina com o objetivo de acompa-
nhar a chegada dos compatriotas. A 
possibilidade da instalação de um con-
sulado do Haiti no sul do país com sede 
em Florianópolis também foi tema da 
reunião.bém foi tema da reunião.
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Governo do Estado e Governo Federal unem esforços para resolver o assunto

Coordenadoria Estadual da 
Mulher tem nova representante

A nova representante da Coorde-
nadoria Estadual da Mulher, Célia 
Fernandes, tomou posse no dia 22 de 
maio. A solenidade ocorreu no audi-
tório da Secretaria de Estado da As-
sistência Social, Trabalho e Habitação 
(SST).

“Quero contar com o apoio de todas 
as instituições, desde o conselho dos 
direitos da mulher até a secretaria. A 
responsabilidade é grande, mas tenho 
certeza que juntas vamos avançar nas 
políticas públicas para as mulheres de 
Santa Catarina”, destacou Célia Fer-
nandes.

Entre as atribuições da coordenado-
ria estadual da mulher estão promover 
ações com o Conselho Estadual dos 
Direitos da Mulher; propor e acom-
panhar programas ou serviços relacio-
nados às mulheres e fiscalizar o cum-
primento das metas estabelecidas nas 
áreas de saúde, segurança, trabalho, 
renda, educação, entre outros.

A representante da secretária Ange-
la Albino, Alcenira Vanderlinde, falou 
da disposição da SST em acolher as 
políticas públicas para mulheres e dos 

desafios de constituir a Casa da Mu-
lher Brasileira em Santa Catarina.

A cerimônia foi prestigiada pela de-
putada federal Carmem Zanotto; a de-
sembargadora do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina, Salete Somariva; a 
presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos da Mulher, Sheila Sabag e a 
Coordenadora Municipal de Políticas 
Públicas para as Mulheres, Dalva Kai-
ser.
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Equipe da SST tem 
novos nomeados
Mais uma parte dos integrantes da equipe da SST foi nomeada na gestão da secre-
tária Angela Albino. Os colegas vão reforçar o grupo que trabalha para que as políti-
cas públicas de assistência social, trabalho e habitação sejam efetivadas e melhorem 
a vida dos catarinenses. Saiba quem são:

Adriana Bernardi 
Assessora Jurídica

Estevão Becker
Ger. do Centro

Educacional São Gabriel

Cantucho Setubal
Ger. de Intermediação

de mão-de-obra

Carmem Lucia Luiz
Ger. de Capacitação de 

Políticas Sociais

Heriberto Kuntz
Gerente de Habitação

Grace Mary Sturdze
Ger. de Políticas de 

Trabalho e Emprego

Renata Nunes 
Dir. de Assistência

Social

Magliane Siveris
Ger. de Protenção Social

Básica

Sara Jane Ternes
Diretora de Habitação

Rosimere Platt
Ger. de Gestão

da Pol. de Assis. Social

Luís Antônio Caon
Ger. Centro Educacional

Dom Jaime

Rafael Palmares
Sec. Ex. de Pol. Sociais 

de Combate à fome

Vanderson Chagas
Ger. de Comunicação e
Publicização do SUAS

Silvia Boni
Assistência de Gestão de

Políticas Sociais

O setor de saúde ocupa-
cional da SST iniciou no mês 
de maio o programa de pre-
paração para aposentadoria 
com a fase de diagnóstico 
por meio de entrevistas com 
os servidores. O objetivo é 
resgatar o papel dos servido-
res para a construção da SST, 
auxiliar na elaboração de 
novos projetos de vida; além 
de diminuir os impactos na 
saúde física, psicológica, so-
cial e financeira dos aposen-

tados e oferecer suporte psi-
cossocial ao servidor em fim 
de carreira. 

Após o diagnóstico o pro-
grama prevê outras etapas. A 
ideia é estabelecer um cro-
nograma e uma metodologia 
específica para criar o Grupo 
de Preparação para a Apo-
sentadoria. Os encontros 
serão quinzenais na sede da 
SST. 

O grupo vai trabalhar no 
“Mural Colaborativo”. Os 

servidores vão deixar o resu-
mo de sua história na SST e 
mensagens aos novos servi-
dores com o objetivo de res-
gatar a autoestima e destacar 
a importância destes funcio-
nários no serviço público ca-
tarinense. 

“Por representar um alto 
índice de mudança, é alta-
mente relevante que a ins-
tituição se prepare também 
para que o conhecimento 
destes profissionais seja re-

passado aos novos cole-
gas”, lembra a psicóloga 
Isabel Hammes. 

Estimativas apontam 
que até 2017 estarão ap-
tos a se aposentar 47 
servidores. Atualmente 
15 profissionais já estão 
aptos, mas continuam a 
exercer suas funções na 
SST. A expectativa é que 
nos próximos anos qua-
se 20% dos servidores se 
aposente. 

Saúde ocupacional inicia programa de preparação 
para aposentadoria para servidores da secretaria

Carlos Nascimento
Ger. de Tecnologia e 

Informação


