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Angela Albino assume Secretaria de 
Assistência Social, Trabalho e Habitação

A secretaria de 
Estado de As-
sistência So-
cial, Trabalho 
e Habitação 
(SST) tem 

nova titular. Convidada pelo 
governador Raimundo Co-
lombo (PSD) para assumir 
o cargo, a ex-deputada esta-
dual e suplente de deputada 
federal Angela Albino (PC-
doB) foi empossada em 9 de 
fevereiro pelos secretários da 
Casa Civil, Nelson Serpa, e do 
Planejamento, Murilo Flores. 
Após assinar o ato de posse e 
receber o bottom do Governo 
do Estado, Angela falou pela 
primeira vez como secretária 
sobre a nova missão.

“Estou muito entusiasmada 
e cheia de vontade de traba-
lhar junto com os servidores 
da secretaria para ampliarmos 
a interlocução com os gover-
nos federal e municipais, im-
plementar o Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), criar 
e consolidar a Lei Estadual da 
Assistência Social e fortale-
cer a atuação dos conselhos 
que compõem a secretaria”, 

destacou. Além disso, a nova 
secretária evidenciou uma de 
suas metas à frente da pasta. 
“Farei o possível para cumprir 
o compromisso do governa-
dor Colombo para diminuir 
as desigualdades regionais do 
estado. Vivemos em um esta-
do de excelência em muitos 
aspectos, mas em vários luga-
res têm pessoas sem acesso ao 

básico. Vamos combater isso 
com a ajuda de outras secre-
tarias. Para isso vou valorizar 
o diálogo com os movimentos 
sociais, mas também com se-
tores produtivos, tão impor-
tante para o desenvolvimento 
estadual”, afirmou.

Representante do gover-
nador no ato, Serpa ressaltou 
qualidades da nova integran-
te do colegiado. “A secretaria 
está em muitas boas mãos e 

o Governo ganha muito com 
a presença da Angela Albino 
para construir um Estado me-
lhor”, enfatizou.

Perfil - Natural de Floria-
nópolis, Angela é servidora 
pública federal da Justiça do 
Trabalho e tem formação téc-
nica em enfermagem e gra-
duação em direito. Participou 
pela primeira vez de uma elei-
ção em 2004, disputando vaga 
na Câmara da Capital, sendo a 
única vereadora mulher eleita 
naquele ano. Conquistou re-
conhecimento no cenário po-
lítico catarinense imprimindo 
sua marca em um mandato 
combativo. Candidatou-se a 
deputada estadual em 2006. 
Como suplente, assumiu a 
cadeira em duas oportunida-
des. Foi candidata a prefeita 
de Florianópolis em 2008 e 
2012. Como deputada elei-
ta em 2010, destacou-se pela 
apresentação de projetos em 
defesa das mulheres, dos ser-
vidores públicos e na área am-
biental. Em 2014 concorreu à 
Câmara Federal e conquistou 
quase 88 mil votos e ficou na 
segunda suplência. 

Expediente

Assessoria de Comunicação
Textos: João Paulo Borges e Luciane Lemos
Editoração: Rosângela Menezes
Contato: ascom@sst.sc.gov.br 
                (48) 3664-0906/0753

www.sst.gov.sc.br

Zuleika Lenzi, o secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, e o deputado estadual Cesar Valduga (PCdoB) foram alguns dos que prestigiaram a solenidade de posse

Arnaldo Zimmermann é o novo 
secretário adjunto da SST

Com larga experiência em 
cargos públicos e na iniciati-
va privada, Arnaldo Zimmer-
mann assume como secretário 
adjunto da secretaria de Esta-
do da Assistência Social, Tra-
balho e Habitação. Natural de 
Rio do Sul, Zimmermann foi 
vereador em Blumenau, cida-
de onde reside há 29 anos, en-
tre 1997 e 2000. Atuou como 
secretário de comunicação so-
cial por quatro anos e um ano 
como secretário de turismo da 
prefeitura blumenauense. Mo-
tivado ao assumir o cargo, ele 

ressalta que trabalhará para 
“criar condições para que o 
conjunto da equipe da secreta-
ria efetive as políticas públicas 
que reduzam as desigualdades 
existentes no estado”. 

Formação: é mestre em 
Jornalismo pela UFSC, es-
pecialista em Publicidade e 
Propaganda (Furb) e possui 
graduação nas áreas de Letras 
e de Jornalismo (Furb e So-
ciesc).  É professor universi-
tário (graduação e pós-gradu-
ação) desde 2001 e radialista 
desde 1985.

Combater as  
desigualdades 
regionais
é uma das metas



A Câmara dos Deputados 
aprovou no dia 3 de março o  
projeto de lei do Senado que 
classifica o feminicídio como 
crime hediondo. O texto mo-
difica o Código Penal para in-
cluir o crime - assassinato de 
mulher por razões de gênero 
- entre os tipos de homicídio 
qualificado. A iniciativa vai 
agora à sanção presidencial.

A proposta aprovada esta-
belece que existem razões de 
gênero quando o crime en-
volver violência doméstica 
e familiar, ou menosprezo e 
discriminação contra a con-
dição de mulher. O projeto foi 
elaborado pela Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito 
(CPMI) da Violência contra a 
Mulher.

Punições - A iniciativa 
prevê o aumento da pena em 
um terço se o crime acontecer 
durante a gestação ou nos três 
meses posteriores ao parto; se 
for contra adolescente menor 
de 14 anos ou adulto acima de 
60 anos ou ainda pessoa com 

def i c i ênc i a . 
Também se o 
assassinato for 
cometido na 
presença de 
descendente 
ou ascendente 
da vítima. 

Na justifi-
cativa do pro-
jeto, a CPMI 
destacou o 
homicídio de 
43,7 mil mu-
lheres no Bra-
sil de 2000 a 
2010, sendo 
que mais de 
40%  das ví-
timas foram 
assassinadas 
dentro de suas 
casas, muitas pelos compa-
nheiros ou ex-companheiros. 
Além disso, a comissão afir-
mou que essa estatística colo-
cou o Brasil na sétima posição 
mundial de assassinatos de 
mulheres. 

A aprovação do projeto era 

uma reivindicação da bancada 
feminina e ocorre na semana 
em que se comemora o Dia 
Internacional da Mulher (8 de 
março).

* matérias publicada no portal
http://www.brasil.gov.br

Pamela Karina Sousa 
Lima é uma das funcioná-
rias que integram a equipe 
do setor de eventos da SST.  
Ela ajuda a cuidar da or-
ganização dos eventos que 
ocorrem na sala de reuni-
ões e no auditório na SST e 
de eventos externos; assim 
como dos orçamentos do 
setor. O serviço é realizado 
desde 2012 na secretaria 
como funcionária da On-
drepsb. Antes de trabalhar 
no serviço público, Pamela 
fez curso técnico de auxi-
liar de dentista. 

A rotina de trabalho no 
setor de eventos envolve 
uma série de etapas. As ati-
vidades vão desde a monta-
gem de pastas com material 
do evento, credenciamento, 
encaminhamento da nota 
fiscal do evento para o setor 
financeiro da SST realizar 
o pagamento dos fornece-
dores até a elaboração do 
coffee break e distribuição 
de material para anotação. 
Além disso, é preciso verifi-
car se o local está limpo e se 
os equipamentos de som, 
computadores, data show, 

entre outros, funcionam 
de maneira adequada. O 
serviço também ocorre du-
rante os eventos caso falte 
algum item. “Trabalhamos 
antes, durante e depois de 
cada evento”, lembra Pame-
la.

Pamela tem uma filha de 
4 anos,  Sara Beatriz Sousa 
Sutil. Nos momentos de la-
zer as duas gostam de pas-
sear nos parques, ir ao sho-
pping e ao cinema. Como 
lageana, Pamela aprecia 
uma boa paçoca de pinhão, 
entrevero e chimarrão

Suas é tema de palestra
A Secretaria de Estado da 

Assistência Social, Trabalho 
e Habitação (SST) promoveu 
em 20 de fevereiro, uma pa-
lestra sobre o Sistema Único 
de Assistência Social (Suas). 
O encontro, que contou com 
a presença da secretária An-
gela Albino e dos servidores 
da pasta, teve como objetivo a 
avaliação dos avanços e desa-
fios das políticas públicas que 
envolvem a secretaria.

O tema “Política de Assis-
tência Social: gênese e des-
dobramentos” foi apresenta-
do pela professora Rúbia dos 
Santos Ronzoni, da Universi-
dade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC). Ao falar sobre 
o assunto, ela traçou um pa-
norama de como a assistência 
social é tratada pelos governos 
federais desde a década de 40 

até hoje e pontuou quais as di-
retrizes e dificuldades encon-
tradas pelos governos estadu-
ais para implementar o Suas. 
“A apresentação da professora 
Rúbia foi muito abrangente e 
enriquecedora e nos ajudará 
muito na missão de ampliar os 
serviços de assistência social 
em Santa Catarina. A partir 
de agora nos cabe transformar 
nossas reflexões e aspirações 
em políticas públicas”, desta-
ca a secretária de Estado da 
Assistência Social, Trabalho e 
Habitação, Angela Albino.

Em Santa Catarina o Suas é 
coordenado pela Secretaria de 
Estado da Assistência Social, 
Trabalho e Habitação. O sis-
tema é composto pelo poder 
público e sociedade civil, que 
participam da gestão compar-
tilhada.

Projeto de lei modifica o Código Penal e 
transforma feminicídio em crime hediondo

Setor de eventos conta com 
mãe e profissional dedicada

O “Dicionário da Ilha – 
Falar & Falares da Ilha 
de Santa Catarina”, de 
Fernando Alexandre foi lan-
çado em dezembro de 1994 
e conta com 3.486 verbetes, 
que traduz a linguagem dos 
manezihos. Entre eles:
Abobado: apalermado, tolo, 
de bobo.
Avião de rosca: Helicóptero
Bastantão: muito bastante, 
pessoa que se acha.
Cacau: chuva forte e rápida
Jacú rabudo: pessoa folgada
Estragado: cansado
Mofas c’a pomba na balaia:
expressão que indica que a 
pessoa vai cansar de esperar.
Crocodilinho de parede: 
lagartixa.

DICAS DE LEITURA

Lei Maria da Penha diminui 10% 
a taxa de homicídio doméstico
Um estudo realizado pelo 

Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) so-
bre a efetividade da Lei Ma-
ria da Penha (LMP) mostra 
que a iniciativa, criada em 
2006, fez diminuir em cerca 
de 10% a taxa de homicídio 
contra as mulheres dentro 
das residências.

Apesar de a LMP não ter 
como foco o homicídio de 
mulheres, a pesquisa partiu 
do pressuposto de que a vio-
lência doméstica ocorre em 
ciclos, onde muitas vezes 
há um acirramento no grau 
de agressividade envolvida, 
que, eventualmente, redun-
da (muitas vezes de forma 
inesperada) na morte do 
cônjuge.

Segundo o estudo divul-
gado no dia 4 de março, 

seria razoável imaginar que 
a lei, ao fazer cessar ciclos 
de agressões intrafamilia-
res, gere também um efeito 
de segunda ordem para fa-
zer diminuir os homicídios 
ocasionados por questões 
domésticas e de gênero.

O Instituto, no entanto, 
ressalta que a efetividade 
não se deu de maneira uni-
forme no País, por causa 
dos diferentes graus de ins-
titucionalização dos servi-
ços protetivos às vítimas de 
violência doméstica.

Dados - Os dados utili-
zados para a análise dizem 
respeito às agressões letais 
no Brasil e foram obtidos 
por meio do Sistema de In-
formações sobre Mortalida-
de (SIM), do Ministério da 
Saúde.

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

“Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha 
da vida, removendo pedras e plantando flores”

(Cora Coralina)

Mulheres precisam ser respeitadas além do dia 8 de Março

Receba o informativo você 
também


