
Desde 2019, quando entrou na Gestão de Resíduos (SMMA 
Comcap) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Tamara 
Aparecida Gaia sempre trabalhou com a ideia de que o lixo pode ser 
mais do que apenas um rejeito. Com o tratamento correto, ele pode 
garantir um futuro mais sustentável e até mesmo renda para 
diversas famílias.

AtAtualmente, em Florianópolis, os galpões de triagem sustentam 
cerca de 200 famílias e 370 pessoas. Em 2020, a cidade ganhou mais 
de R$8 milhões com a coleta seletiva, entre o que deixou de gastar 
com aterro sanitário e a geração de renda pela reciclagem.

"Nós"Nós precisamos pensar sempre até que ponto aquela coisa que a 
gente tá consumindo é um produto e quando ela vira de fato um 
rejeito. Se eu como uma banana, a casca dela é minha 
responsabilidade. Se eu tiver o cuidado para fazer o descarte 
correto, eu vou estar contribuindo para a renda de uma família que 
trabalha com compostagem e para um futuro mais sustentável", 
explica.

É cuidado. É renda. É o futuro
MAIS QUE LIXO:

Tamara Gaia, gerente da Coleta Seletiva da Secretaria
do Meio Ambiente



É cuidado.
É renda.
É o futuro

MAIS QUE LIXO:

Neste ano, Tamara assumiu a gerência da coleta seletiva na capital e tem 
trabalhado com uma ação muito importante para construir esse futuro: a 
Coleta Flex. Atuando de porta a porta, a iniciativa realiza a coleta de 
forma monomaterial, possibilitando o destino correto para cada tipo de 
lixo. Em apenas um mês, a Coleta Flex já evitou que 25 toneladas de lixo 
fossem encaminhadas para aterros sanitários.

"A"A gente iniciou a Coleta Flex pelo Itacorubi por uma questão 
operacional, mas esse é só o começo. A Coleta Flex é o futuro e a gente 
está trabalhando para em breve poder expandir essa iniciativa", ressalta.

AlémAlém dos serviços para população, a preocupação com o futuro também 
vale para o trabalho interno na própria Secretaria. Em 30 anos de coleta 
seletiva na capital, Tamara é apenas a segunda mulher a assumir o cargo 
de gerente de Coleta Seletiva na Superintendência de Gestão de 
Resíduos da SMMA, e conta que, aos poucos, consegue ver que a 
realidade desse universo predominantemente masculino está mudando.

""Temos excelentes mulheres que fazem trabalho em vários locais, sejam 
na ponta ou em cargos de gerência. Nosso lugar é onde a gente quiser e 
eu fico muito feliz que fui bem recebida aqui desde que cheguei", 
completou.



Comunicamos que a empresa Total Life, responsável técnica pela 
Perícia Médica da Prefeitura de Florianópolis, está desenvolvendo o 
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT dos 
servidores efetivos da PMF desde de 01 de julho de 2021.

PaPara efetivação do novo serviço, trabalhadores da empresa estão 
espalhados por todas as áreas, setores e unidades da PMF para 
colher todas as informações necessárias para confecção dos 
laudos contratados.

ATENÇÃO
SERVIDORES!

infoservidor



O Departamento de Processos Administrativos Disciplinares e 
Sindicâncias está oferecendo capacitação sobre as Leis 
Complementares n. 63/03 e 706/21 – Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) para servidores efetivos dos Rhs, membros das 
equipes de mediação e demais servidores.

Interessados: enviar e-mail no período de 16 à 31 de agosto de 
2021 para o endereço 

ccom as seguintes informações:

NOME
MATRÍCULA
CARGO

SECRETARIA
TELEFONE PARA CONTATO

CAPACITAÇÃO SOBRE O TERMO
DE AJUSTE DE CONDUTA

(TACS) 2° SEMESTRE DE 2021

deppad.pmf@gmail.com

infoservidor



No dia 14 de julho, houve uma atualização na normativa do trabalho 
não presencial. As secretarias incluídas nessa nova normativa são 
as Secretarias de Desenvolvimento Urbano e Fazenda.

Para os servidores das secretarias já contempladas que desejam 
iniciar o processo é preciso entrar no portal do servidor, na aba 
Trabalho não Presencial onde estão os formulários, documentos e 
normativas.

AA título de curiosidade, lá também é possível acessar a Cartilha da 
Ergonomia, com medidas sugeridas para quem trabalha tanto de 
casa quanto na Prefeitura.

A ginástica laboral começou a ser 
feita em abril deste ano e atende 
todos os órgãos da Prefeitura de 
Florianópolis localizados no prédio 
da Rua Conselheiro Mafra. A 
ginástica laboral é o conjunto de 
práticas de exercícios físicos 
realrealizados no ambiente do trabalho.

O propósito desta prática é 
combater o sedentarismo, 
estresse, depressão, ansiedade, 
reduzir a sensação de fadiga, 
melhorar a flexibilidade e evitar 
lesões de esforços repetitivos.

GINÁSTICA LABORAL

Servidores praticando ginástica laboral

ATUALIZAÇÃO NA
NORMATIVA DE TRABALHO

NÃO PRESENCIAL



Gean Loureiro

Chegamos ao segundo semestre com uma dose a mais de esperança em relação ao fim 
da pandemia. Florianópolis vem avançando rápido na imunização da população graças a 
um trabalho incansável de milhares de servidores envolvidos. Não somos a melhor 
capital em saúde do Brasil à toa. 

CCom a volta da normalidade logo ali, precisamos retomar ações e projetos que foram 
prejudicados por conta da pandemia. Iniciamos há poucos dias, um grande programa 
para deixar nossa cidade ainda mais linda: o “Floripa no Capicho”. Estamos cuidando de 
cada detalhe, cada canteiro, para deixar nossa cidade no Capricho! Além disso, grandes 
obras estão programadas para iniciar agora no segundo semestre, como também 
novos projetos em todas as secretarias que devem impactar positivamente a qualidade 
de vida da nossa cidade.

Sem deixar de nos cuidar e investir nossa eneSem deixar de nos cuidar e investir nossa energia para acabar de vez com a pandemia, é 
hora de botar em prática tudo aquilo que a pandemia nos impediu!
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