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EM SETEMBRO: 1ª SEMANA DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

Curta a página da  

Secretaria Municipal de Saúde 

As inscrições para a 1ª Semana de Promoção de 
Saúde, Segurança e Qualidade de Vida dos 
Trabalhadores da Secretaria de Saúde já 
começaram. A programação ocorrerá na segunda 
quinzena de setembro. O objetivo é promover a 
integração entre servidores e compartilhar 
informações para reflexão sobre saúde e práticas 
seguras no ambiente de trabalho. Para inscrever-se, 
basta acessar este link. Para facilitar a liberação e 
participação de maior número de servidores, o 
interessado escolhe no quadro de programação os 
temas desejados e faz uma ou mais inscrições 
nos  dias e períodos correspondentes. 

Confira a programação 
 
15/09 – terça-feira - UFSC 
- 8h às 9h30 – Abertura 
- 9h30 às 10h15 – Homenagem aos 
aposentados e apresentação do Maiss 
- 10h30 às 12h – Palestra: Dar um tempo no 
habitual: estratégias para driblar o estresse 
no trabalho – Elisa Ferreira 
- 13h às 14h – Palestra: A previdência vai ao 
servidor – Ipref 
- 14h às 15h30 – Palestra: Práticas 
integrativas e complementares e a promoção 
da saúde – PICs 
-15h45 às 17h – Palestra: Alimento x nutrição 
e saúde – Melina Grangeiro 
 

16/09 – quarta-feira - UFSC 
- 8h às 9h30 - Palestra: Dar um tempo no 
habitual: estratégias para driblar o estresse 
no trabalho – Elisa Ferreira 
- 9h30 às 10h - Palestra: Alimento x nutrição e 
saúde – Melina Grangeiro 
- 10h45 às 12h - Palestra: Práticas integrativas 
e complementares e a promoção da saúde – 
PICs 
- 13h às 14h30 – Palestra: Saúde sob medida: 
escolhendo o que é melhor para mim – 
Jefferson Moreira 

- 14h45 às 15h – Meditação e alongamento – 
Simone Morini 
- 15h15 às 15h45 – Palestra; Saúde em 
movimento 
-15h45 às 17h – Palestra: Ergonomia x 
soluções criativas  
 

17/09 – quinta-feira - UFSC 
- 8h às 9h30 - Palestra: Dar um tempo no 
habitual: estratégias para driblar o estresse 
no trabalho – Elisa Ferreira 
- 9h30 às 10h – Palestra: Experiências 
positivas na rede CEC e projeto Acolher 
- 10h às 10h15 – Meditação e respiração – 
Léo Fernandes Pereira 
- 10h30 às 12h – Palestra: Nutrição funcional 
e integrativa – Thaisa Navolar 
- 13h às 15h30 – Palestra: Os seis chapéus do 
pensamento – Adalberto Comin 
-15h45 às 17h - Palestra: Os seis chapéus do 
pensamento – Adalberto Comin  
 

19/09 – sábado – Parque de Coqueiros 
- 8h às 9h – Caminhada/corrida/passeio sobre 
rodas 
- 9h às 10h30 – Atendimento PICs e Yoga 
- 10h30 às 11h – Prática Lian Gong 
- 11h às 12h – Apresentação tambores 
japoneses 
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL: UDESC E SMS FAZEM AULA INAUGURAL 

A Prefeitura de Florianópolis e a 
Udesc promoveram a aula 
inaugural aos alunos da 
Residência Multiprofissional em 
Saúde da Família, curso de 
especialização voltado a 
graduados em fisioterapia, 
educação física, enfermagem, 
farmácia, nutrição, odontologia, 
psicologia e serviço social. Este 
é o primeiro ano do programa, 
que tem 44 vagas para 
profissionais destas áreas em 
atuação nas unidades de saúde 
da Capital – o maior programa 
de residência nesta área no Sul 
do país. 

FLORIANÓPOLIS CLASSIFICADA NO BRASIL SORRIDENTE 2015 

Os municípios de Florianópolis, Chapecó e Xaxim 
foram selecionados para representar Santa 
Catarina no Prêmio Brasil Sorridente 2015 nas 
categorias: municípios com população superior a 
300 mil habitantes, entre 50 e 300 mil, e até 50 
mil respectivamente. Instituído pelo Conselho 
Federal de Odontologia (CFO), em parceria com o 
Ministério da Saúde, em 2005, o prêmio é 
concedido às políticas públicas de saúde bucal 
que mais se destacaram nacionalmente.  

Os vencedores, que serão divulgados no dia 15 de setembro pelo CFO, recebem um consultório 
odontológico completo. No ano passado, Florianópolis chegou em segundo lugar pela quarta vez 
(já havia obtido a posição em 2010, 2011 e 2013). Participaram da seletiva 23 municípios. 
Florianópolis também foi um dos dez municípios catarinenses escolhidos pelo Conselho Regional 
de Odontologia de Santa Catarina (CRO-SC), por aprimorar a implantação de políticas públicas de 
saúde bucal, para receber o prêmio de Melhores Práticas em Saúde Bucal 2015. A condecoração 
será entregue em Sessão Solene na Assembleia Legislativa, durante a semana de Saúde Bucal, 
em outubro. 
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