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Secretaria auxilia 
na reconstrução 
das casas no Oeste 

A secretária de Estado da Assistência Social, Traba-
lho e Habitação (SST), Angela Albino, esteve em 
Ponte Serrada e Xanxerê, os dois municípios do 
oeste do estado mais atingidos pelo tornado do 
dia 20 de abril. Acompanhada dos prefeitos Edu-

ardo Coppini, Ademir Gasparini, do secretário de Desenvol-
vimento Regional de Xanxerê, Ivan Marques, e do deputado 
estadual Cesar Valduga, ela visitou as áreas mais afetadas, con-
versou com moradores que sofreram com o desastre e com o 
secretário adjunto da Defesa Civil estadual, Rodrigo Moratelli.

“Fomos prestar a nossa solidariedade aos catarinenses que 
juntam forças para reconstruírem suas casas. Manifestamos 
que o Governo do Estado e a nossa secretaria estão à disposição 
para ajudar no que for possível para que todos possam retomar 
suas vidas o quanto antes. Um dos nossos objetivos na visita 
foi traçar um diagnóstico claro sobre os danos para apresentar 
ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome”, 
destacou.
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A secretária Angela Albino vistou áreas afetadas e conversou com moradores e autoridades locais

Apoio às vítimas do tornado é 
tema de reunião com ministra

A secretária de Estado da Assistência Social, Trabalho e Hab-
itação (SST), Angela Albino, participou do XVII Encontro Na-
cional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de As-
sistência Social (Congemas), em Fortaleza.

Na oportunidade, a secretária encontrou-se com a ministra 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, 
e com a secretária nacional de Assistência Social do Ministé-
rio, Ieda Castro, e tratou do apoio as famílias atingidas pelo 
tornado no Oeste e da reconstrução de suas casas. A SST ficou 
responsável em colaborar na articulação junto ao Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) para a 
compra do mobiliário das famílias que perderam seus bens, 
nos municípios de Xanxarê e Ponte Serrada.

A secretária  participou ainda da reunião do Fórum Nacional 
de Secretários de Estado de Assistência Social (Fonseas) e do 
XVII Encontro Nacional do Congemas cuja pauta foi  “A imple-
mentação do SUAS na prática cotidiana da gestão pública”.



Em reunião no dia 16 abril, 
entre a secretária de Estado da 
Assistência Social, Trabalho e 
Habitação (SST), Angela Al-
bino, o deputado estadual Ga-
briel Ribeiro e lideranças da 
região serrana, a diretora de 
Trabalho e Emprego (Dite), 
Ivone Perassa, garantiu a con-
tinuidade do projeto Fazendo 
Renda que tem como objetivo 
gerar oportunidades e ganhos 
extras para os artesãos.

Durante o encontro a se-
cretária e o parlamentar con-
versaram sobre a importância 
da iniciativa que só em Lages 
envolve mais de 200 mulheres. 
Além de mantê-lo, Angela  
falou que a ideia é ampliá-lo. 

“Pela importância que tem 
o Fazendo Renda ele não só 
continuará, como temos a pre-
tensão de ampliá-lo e futura-

mente construir uma Casa do 
Artesanato Catarinense para 
exposição dos trabalhos de 
todo o estado”, destacou.

Envie um e-mail para a ascom@sst.sc.gov.br

Receba o informativo você 
também

Lidia Vargas Peixer leva 
cerca de uma hora e quin-
ze minutos da sua casa, 
em São João Batista, até a 
sala do Conselho Estadual 
dos Diretos da Criança e 
do adolescente (CEDCA). 
Formada em pedagogia, 
ela atua como secretária 
executiva do CEDCA des-
de 2011, mas é concursada 
na Secretaria de Educação, 
onde atuou como profes-
sora, secretária, diretora e 
assessora de direção. Para 
Lidia, a rotina na Secreta-
ria de Assistência Social, 
Trabalho e Habitação (SST) 
permite que ela entenda o 
universo da criança e do 
adolescente por um ângu-
lo diferente do vivido em 
sala de aula. “Quando vol-
tar para atuar em escolas, 
voltarei com outros propó-
sitos, muito mais positivos 
com relação à criança e ao 
adolescente”, enfatiza.

Funcionária dedicada, 
Lídia está sempre com um 
sorriso contagiante no ros-
to.  “Gosto muito do que 
faço e resolvo qualquer 
trabalho proposto. Se fico 
em dúvida sobre algum as-
sunto, procuro ajuda e tam-
bém gosto muito de dividir 
o meu conhecimento com 
os outros servidores”. Ela 

ressalta ainda que foi mui-
to bem recebida na SST e 
que tem um bom relaciona-
mento com os técnicos, os 
gerentes e os membros do 
conselho. 

Para conseguir energia 
para as viagens diárias ao 
trabalho na SST, Lídia con-
ta com o apoio integral do 
marido e das duas filhas. 
Hoje, quem reclama a sua 
ausência em casa são os 
netos: Luz Filipe e Natanel. 
Quando não está na secre-
taria, ela gosta de ficar com 
a família, receber os ami-
gos e dançar. “Se estou em 
casa é porque tenho visita e 
quando não tem, estou na 
rua, me divertindo com a 
minha família”. 

SST articula parceria 
com S.O.S Desaparecidos 
da Polícia Militar

A secretária de Es-
tado da Assistên-
cia Social, Traba-
lho e Habitação 
(SST), Angela 

Albino, recebeu em abril a vi-
sita do coordenador do pro-
grama S.O.S. Desaparecidos 
da Polícia Militar de Santa Ca-
tarina (PMSC), major Marcus 
Roberto Claudino, e do sar-
gento Ivan de Jesus. Na pauta 
do encontro, o trabalho do 
grupo desenvolvido em prol 
das famílias catarinenses vi-
timadas pelo desaparecimen-
to e as ações dos voluntários 
da corporação por melhores 
oportunidades para pessoas 
em situação de rua.

Reconhecido em nível esta-
dual e até nacionalmente pelo 
seu trabalho na busca de pes-
soas desaparecidas, Claudino 
falou com a secretária sobre o 
problema. “O desaparecimen-
to no Brasil assola mais de 200 
mil famílias por ano, sendo 
mais de 40 mil crianças e ado-
lescentes. Em Santa Catarina, 
três mil pessoas desaparecem 
anualmente, 42% são menores 
de idade”, destacou.

Em apoio a causa, Angela 
afirmou que criará um núcleo 
na secretaria para aumentar 

interlocução com lideranças 
que se mobilizam para dimi-
nuir o sofrimento de quem 
tem um parente desapareci-
do. “Temos que unir forças e 
ampliar nossa parceria para 
trabalharmos juntos pelas 
pessoas que mais precisam”, 
enfatizou. 

Conheça o trabalho do 

S.O.S Desaparecidos no site 
www.pm.sc.gov.br/desapare-
cidos ou pela página do Face-
book – https://www.facebook.
com/pages/SOS-Desapareci-
dos-PMSC . Mais informações 
sobre a atuação pelo telefone 
(48) 91568264 ou e-mail 
desaparecidos@pm.sc.
gov.br.

A secretária ganhou o livro Mortos sem sepultura que trata do tema

Lídia coordena o 
Cedca há 4 anos

DICAS DE PORTUGUÊS

AO ENCONTRO DE

(aproximação)

DE ENCONTRO A

x
(oposição)

Ex.: Meu novo trabalho veio ao encontro do 
que desejava. (Meu novo trabalho está de 
acordo com o que desejava.)

Exemplos: Esta questão está indo de encon-
tro aos interesses da empresa. (Esta questão 
está indo contra os interesses da empresa)

Fonte: brasilescola.com

Reunião na SST garante a continuidade
e ampliação do Projeto Fazendo Renda

A iniciativa garante renda para 200 mulheres somente em Lages

Com a ajuda da funcionária da Ondrepsb Maria Zélia Car-
doso o jardim da Assessoria de Comunicação da SST está revi-
talizado. O objetivo é tornar o local mais agradável para todos 
e aproveitar um espaço que antes não tinha uso.

A Ascom recebeu contribuições de diversos setores com 
mudas. Maria Zélia plantou novas flores, hortaliças e chás du-
rante o período em que esteve na secretaria. Como volante da 
Ondrepsb, ela está novamente na sede da empresa desde 15 de 
abril. O jardim é de todos, contribua com mudas.

ASCOM tem jardim renovado


