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GUARDA MUNICIPAL DE FLORIPA
utiliza o esporte como ferramenta 

de transformação social

Deniz José da Silva, casado, pai, tecnólogo em gestão ambiental, bacharel em      
educação física, pós-graduando em políticas públicas sociais e há 14 anos Agente 
nível II da Guarda Municipal de Florianópolis. Essas são algumas das características 
do personagem da newsletter deste mês.

“A GMF é uma Instituição de segurança pública, na qual tenho muito orgulho de fazer 
parte. Gosto muito do que faço lá, trabalho no operacional, e também colaboro com o 
setor de educação, através das aulas do Projeto Boxe na Escola”.

Antes de ingressar na Guarda Municipal, Deniz teve uma vida de muitas dificul-
dades. Caçula de 13 irmãos, até os 10 anos não tinha água encanada e nem            
banheiro em sua casa. A mãe lavava as roupas e louças em um rio que ficava a 500 
metros da residência.



Aos 11 anos começou a trabalhar em uma oficina de reformas de geladeiras, em 
seguida como servente de pedreiro, depois na lavoura, como ajudante de garçom, 
e aos 14 anos decidiu sair da escola e trabalhar numa pedreira. “Lá o serviço era 
totalmente braçal, produzíamos cabeça de pedra para construção de casas e muros”.

Com 16 anos começou a praticar capoeira e retomou os estudos por influência do 
Mestre Tuti. Aos 18 foi trabalhar como ajudante de motorista, fazendo entrega de 
frios e laticínios, nas cidades de Brusque, Itajaí e Balneário Camboriú. A carteira 
assinada veio com o trabalho em uma indústria de sacos plásticos. Durante a per-
manência na empresa, Deniz deu uma guinada em sua vida: concluiu os estudos e 
começou a estudar para os concursos da Guarda Municipal de Florianópolis e da 
Polícia Militar.

Enquanto aguardava o resultado, aos 24 anos, foi trabalhar em outra empresa de 
embalagens e conseguiu algumas promoções. Nesse momento, além da capoeira, 
começou a praticar boxe. Então, finalmente, próximo a completar 25 anos, foi 
chamado no concurso da Guarda Municipal de Florianópolis.

O esporte o acolheu em várias etapas de sua vida. Assim que chegou à Guarda  
Municipal colocou em prática um desejo que tinha há anos: transformar a vida de 
crianças e jovens através do esporte. “Criei o projeto como forma de retribuir tudo 
aquilo que aprendi, pois toda a minha evolução na vida se deu através do esporte. Con-
segui me livrar dos problemas com bebidas alcoólicas, retomei meus estudos, e tudo 
isso só foi possível graças à força do esporte”.

O guarda Deniz deu início ao projeto Boxe na Escola em 2010, na garagem de sua 
casa. Em 2014 trouxe para dentro da Guarda Municipal, visando atender uma das 
suas competências específicas: atuar mediante ações preventivas na segurança 
escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo dis-
cente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a im-
plantação da cultura de paz na comunidade local. O projeto dá preferência a jovens 
e crianças de baixa renda, estudantes de escolas públicas municipais, com idades 
entre 08 e 18 anos. Devido à pandemia, hoje, a ação conta apenas com 20 partici-
pantes.

As aulas acontecem sempre no contra turno escolar, no tatame da academia da 
Guarda Municipal de Florianópolis. “O Boxe na Escola não é para formar um campeão 
de lutas e sim campeões na vida, com vista a educar as crianças a controlar o compor-
tamento agressivo para não prejudicar a integridade do outro. Do mesmo modo 
busca fortalecer as relações interpessoais, as inclusões sociais, proporcionando o 
desenvolvimento da autoconfiança, respeito às regras, à disciplina e assim melhoran-
do a convivência social”.



A Guarda Municipal abraçou o projeto. Além do guarda Deniz, a ação conta com a 
colaboração do Secretário de Segurança Pública, Cel. Araújo Gomes, do 
Secretário Adjunto, Cel. Paixão, e do Comandante Brasil.

Guarda Deniz e os jovens atendidos pelo projeto Boxe na Escola da Guarda Municipal .



Atividades 
                    não presenciais

As secretarias da Fazenda, Desenvolvimento Urbano e Procuradoria já estão         
autorizadas a protocolar pedidos para realizar atividades não presenciais.

Passo a passo solicitação de home office e teletrabalho.



A Prefeitura Municipal de Florianópolis, atendendo ao disposto na Lei Federal          
Nº 8.429/1992, obteve participação massiva de 8.032 servidores ativos, atingindo 
cerca de 82% do quadro municipal de colaboradores. O sucesso da ação deu-se 
igualmente em virtude da participação da nova Central de Atendimento ao Servi-
dor que contribuiu na orientação aos servidores, por meio de modelos diversos de 
atendimento, focando na humanização e resolução de problemas.

A nova Central de Atendimento ao Servidor está localizada no andar térreo, da rua 
Conselheiro Mafra, 656, e responde por demandas referentes à atualização cadas-
tral; Atendimentos relacionados ao E-social; dúvidas sobre procedimentos inter-
nos da vida funcional dos servidores.

Os atendimentos podem ser realizados também através do telefone                                 
(48) 3251-6964, whatsApp funcional no 3251-5952, presencialmente, e-mail: 
atendimentoservidor@pmf.sc.gov.br

ao servidor
CENTRAL DE 

ATENDIMENTO 

A Prefeitura de Florianópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Adminis-
tração, respaldada pelo DECRETO N. 23.141, de 25 de Agosto de 2021, institui o 
Sistema de Gestão de Pessoas no âmbito dos órgãos e das entidades da                   
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do mu-
nicípio de Florianópolis, observados os termos, as diretrizes e as condições esta-
belecidas neste Decreto.

SISTEMA DE 

Gestão de Pessoas



ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO PMF-COMCAP COM O SC SAÚDE: o comu-
nicado 001/2021 SMA/DSGP informa que o Termo de Convênio que permitia aos 
servidores da PMF e COMCAP a utilização de rede de atendimento disponibilizada 
pelo SC SAÚDE foi ENCERRADO no dia 29/08/2021, atendendo a orientação do 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC).

NOVO PLANO DE SAÚDE: cumpridas as orientações do TCE-SC, e considerando 
a importância de proporcionar um suporte à saúde dos servidores e seus depen-
dentes, a PMF promoveu uma licitação a fim de dar continuidade ao benefício, 
através do Pregão Presencial Nº 028/SMA/DSLC/2021. O vencedor do pleito foi a 
HAPPYMED PLANO DE SAÚDE LTDA, contratada em 02/07/2021, que a partir de 
30/08/2021, passou a atender aos servidores (ativos e inativos) e seus depen-
dentes, da PMF e da COMCAP. Todos que estiverem inscritos no atual plano de 
saúde em 29/08/2021, terão a transferência automática para o novo plano.

O Sistema de Gestão de Pessoas - SGP é um conjunto de órgãos e agentes 
responsáveis por promover, de forma coordenada, sistêmica e integrada, ações 
articuladas, relacionadas ao recrutamento, seleção, ingresso, vida funcional, 
capacitação, plano de cargos e salários e saúde do servidor, visando a padroni-
zação de procedimentos, criação de políticas e diretrizes, normatização de pro-
cedimentos administrativos, supervisão de diligências, coordenação de planos, 
estudos e programas que dizem respeito à gestão do quadro de servidores   mu-
nicipais, no âmbito do Poder Executivo do Município de Florianópolis.

Novo Plano de Saúde
para os servidores da

PMF e COMCAP



ATIVAÇÃO DO PLANO: Todos os beneficiários podem ativar o uso do plano, inde-
pendente da retirada do cartão de beneficiário (carteirinha), através da central de 
atendimento ao cliente, pelo telefone (48) 3220-0864, bem como pelo link 
https://materiais.vemserhappymed.com.br/pmf 

MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES: Todos os beneficiários que já                    
ativaram o uso do plano e/ou já retiraram suas carteirinhas, poderão fazer a 
marcação de consultas e exames pelo fone (48) 3220-0864.

CANCELAMENTO DO PLANO: caso o beneficiário titular não faça a ativação do 
plano HAPPYMED pelos canais disponíveis e/ou não retire as suas carteirinhas 
para a utilização do plano e/ou não faça nenhuma consulta ou atendimento de 
urgência na rede credenciada até o dia 27/11/2021, poderá solicitar o cancelamen-
to do plano, impreterivelmente até essa data, com direito a ressarcimento das 
mensalidades pagas.

 
POR SERVIDORES MUNICIPAIS DE FLORIANÓPOLIS

GEAN TORNA OBRIGATÓRIA VACINAÇÃO

Em decreto publicado em 18 de agosto, o prefeito Gean Loureiro tornou 
obrigatória a vacinação contra a COVID-19 por servidores públicos municipais. 
“Acreditamos ser não só uma questão de exemplo para toda a população, mas de 
saúde pública acima de tudo. Os servidores públicos municipais, como o próprio 
nome já diz, tem a missão de servir à Florianópolis. Além disso, não podemos  aceitar 
que pessoas que não estejam protegidas, por opção própria, coloquem em risco 
outros servidores”, explicou.

Em caso de descumprimento sem justa causa, o servidor terá que responder por 
falta disciplinar, passível de sanções do Estatuto dos Servidores Públicos e da  
Consolidação das Leis do Trabalho, podendo resultar em exoneração. Os servi-
dores terão o prazo de até 30 dias para tomar a sua dose após a vacina estar dis-
ponível para a sua faixa etária.



Florianópolis chegou a uma impor-
tante marca na luta contra a 
COVID-19: 100% dos adultos vacina-
dos com ao menos uma dose. Essa 
conquista é de todos aqueles servi-
dores que estão direta ou indireta-
mente lutando para a imunização 
chegar mais rápido para toda a popu-
lação. Parabéns!

Não restam dúvidas, e a alta adesão 
da população é prova de que esse é o 
caminho para nossas vidas voltarem 
ao normal. Mas, o nosso trabalho 
segue uma complexidade ainda 
maior: não deixar ninguém sem a 
segunda dose. Pois é somente com 

ela, a dose de reforço, que a imunidade vem e protege a todos. Por isso, nas próxi-
mas semanas e meses, um novo esforço será exigido de nós, no convencimento e 
busca ativa. Sem esquecer, é claro, dos nossos adolescentes e crianças que 
começam a também ganhar sua vacina.

A minha mensagem vem para trazer esperança e gratidão, na certeza de que dias 
melhores estão vindo. Continue apoiando a imunização, mesmo se você não for da 
área da saúde. Fale para seus amigos, convença seus familiares, agora é a reta final. 
Um abraço e que Deus nos abençoe!

Primeira dose 100%

A IMPORTÂNCIA DA 
IMUNIZAÇÃO TOTAL

Gean Loureiro



DIBEA:
adote um amigo

Bop - macho Astor - macho

Juca - macho Sansão - macho


