
Comunica
Notícias dos servidores da Universidade do Estado de Santa Catarina  | 10 de março de 2022  |  Ano 11  |  Ed. 214

Natural de Lauro Müller, no Sul do Estado, o locutor 
da Rádio Udesc FM Florianópolis, Salvador dos San-
tos, está completando 18 anos de casa. O técnico, 

que também atua na universidade como apresentador e 
mestre de cerimônias, começou a trabalhar como locutor 
em 1971, na Rádio Guarujá de Orleans – ou seja, há mais de 
50 anos! Depois, trabalhou nas seguintes rádios: Cultura, de 
Campos Novos; Princesa, de Xanxerê; Gaúcha e Caiçara, de 
Porto Alegre; e Diário da Manhã e Guarujá, da Capital.

Desde 2004, é locutor da Rádio Udesc. Casado com Dir-
lene e pai de três filhos (um in memoriam), Salvador tam-
bém foi apresentador dos telejornais da TV Gaúcha, de 
Porto Alegre, e da RBS em Florianópolis. Conhecido pelo 
“vozeirão” e pela excelente dicção, foi âncora do telejornal 
RBS Notícias por 16 anos, entre 1978 e 1994, e do Jornal 
Band Cidade de 2016 a 2017.

Com grande capacidade de adaptação, Salvador é versá-
til. Entre as vivências marcantes na sua carreira pela Udesc, 

Papo-rápido
Salvador com a esposa, 

duas filhas e a neta

Aniversário: 16 de fevereiro
Livro de cabeceira: A Bíblia
Filme favorito: : Um “bang-bang” é sempre uma boa escolha
Passeio inesquecível: Termas de Gravatal quando meus 
filhos eram crianças
Uma pessoa exemplar: Jesus
Uma paixão: Minha família
É torcedor: Em Florianópolis, sou “avaiense”
Culinária: Feijoada, churrasco, macarronada e polenta

Mais de 50 anos de comunicação
Salvador comandou a Secretaria de Comunicação (Secom) 
de 2011 a 2012. “A expectativa era de realizar grandes mu-
danças no sistema de comunicação da universidade, e 
conseguimos viabilizar algumas alterações. Valeu a experi-
ência!”, afirma. O servidor da Udesc também ocupou o car-
go de coordenador estadual da Fundação Educar (órgão 
do Ministério da Educação), de 1988 a 1991; foi diretor de 
Seguridade Social do Ipesc, hoje Iprev, em 1995 e 1996; e 
atuou como secretário municipal de São José em quatro 
ocasiões, em diferentes pastas.

Em função da pandemia de Covid-19, Salvador teve de 
fazer adaptações na sua atividade profissional. “Conduzi de-
zenas de cerimônias online, via internet. O distanciamento 
social me permitiu desenvolver novas competências, além 
de ter possibilitado que eu assistisse a mais filmes, séries e 
documentários”, conta.

Como atividades favoritas, Salvador gosta de ler e apren-
der sobre temas diversos, além de curtir a família. Entre os 
momentos inesquecíveis da vida, cita uma viagem feita com 
familiares ao Uruguai. Nessa ocasião, quando ele e a família 
estavam perto de Punta del Leste, o trânsito estava tão caó-
tico que os carros pararam em um ponto de intersecção de 
quatro esquinas. “Estava um caos e, como não havia guarda 
de trânsito, decidi organizar a bagunça. Foi um sucesso! Em 
poucos minutos, o trânsito voltou a fluir, e eu me diverti mui-
to”, recorda. (Entrevista e texto por Celia Penteado)

INDIQUE ENTREVISTADOS PARA O PERFIL DO COMUNICA PELO E-MAIL COMUNICACAO@UDESC.BR

Perfil
Salvador dos Santos
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Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto 
traz informações sobre 
o projeto de constru-
ção de mais dois 
blocos na Udesc 
Balneário Camboriú e 
a realização de outras 
melhorias na unidade.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

Lixo Orgânico Zero em Lages
Bolsistas do projeto Lixo Orgânico Zero da 

Udesc Lages reforçaram ações de conscientiza-
ção na cantina do centro durante a última sema-
na de fevereiro. O local é o maior gerador de so-
bras orgânicas, e o correto descarte do material 
pelos consumidores é de vital importância para 
que ele seja encaminhado à composteira da 
Udesc Lages. Após a coleta, terceirizados da Or-
benk realizam a compostagem no pátio, a pou-
cos metros do gerador. 

A proximidade é estratégica: mostra à socieda-
de que uma composteira pode compor a paisa-
gem de qualquer instituição. Os empreendedores 
do estabelecimento aceitaram o projeto com faci-
lidade e estão trabalhando juntos para reduzir o 
volume de resíduos encaminhados ao aterro sani-
tário. Estima-se que o restaurante gere de 6 a 10 
toneladas de sobras orgânicas por ano. Separar na 
fonte, encaminhar e compostar. 

Se é tão simples, por que não é feito maciça-
mente? Recuse, reduza, reutilize e, se tudo der 
errado, recicle! Você também é parte do proble-
ma e da sua solução. Envie sugestões para gusta-
vo.kogu re@udesc.br e acesse www.udesc.br/
sustentavel.

Fique por dentro

O Mesc lançou um livro que reúne, em 400 páginas, uma radiografia comple-
ta do patrimônio do museu. As autoras são as professoras Sandra Makowie-
cky e Beatriz Goudard e a mestre em Artes Visuais Marli Henicka. [LEIA+] O 
prédio do museu completa 100 anos em 2022 e, para marcar a data, o Cocre-
ationLab lançou um edital para projetos de educação, artes e cultura. [LEIA+] 
Após dois anos fechado devido à pandemia, o Mesc reabriu para visitação em 
4 de março com uma exposição do artista plástico Loro de Lima. [LEIA+]

Clic Comunica

uA Biblioteca Universitá-
ria (BU) divulgou o calen-
dário de encontros virtu-
ais do Clube de Leitura, 
que está com inscrições 
abertas para interessados 
em participar. O primeiro 
evento do ano ocorrerá 
em 28 de março, às 16h, e 
abordará o livro “1984”, de 
George Orwell. [LEIA+]

 
uA Udesc Esag está com inscrições abertas até 31 de 
março para o Programa de Pós-Graduação em Admi-
nistração. São 44 vagas: 17 para o mestrado profissio-
nal, 15 para o mestrado acadêmico e 12 para o douto-
rado. [LEIA+]

 
uEstá disponível no Portal do Servidor o comprovante 
de rendimentos para declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF). Servidores usuários do SC Saúde po-
dem obter o demonstrativo de despesas médicas no site 
scsaude.sea.sc.gov.br, enquanto servidores que rece-
beram diárias em 2021 podem acessar o comprovante 
de diárias no site sef.sc.gov.br/servicos.

https://youtu.be/t95eXMQ5lRc
https://youtu.be/t95eXMQ5lRc
https://bit.ly/Udesc-LivroPatrimonioMesc
https://bit.ly/Udesc-Edital100AnosPredioMesc
https://bit.ly/Udesc-MescExposicaoLoroDeLima
https://bit.ly/Udesc-ClubeDeLeituraMar22
https://bit.ly/UdescEsag-InscricaoPosAdm202201
https://sigrhportal.sea.sc.gov.br/SIGRHNovoPortal/#/auth
http://scsaude.sea.sc.gov.br
http://www.sef.sc.gov.br/servicos


Biblioterapia
DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI

Dia da Mulher com luta  
também na poesia

Adélia Prado versus Carlos Drummond. O poema dá um 
tapa no outro! “Ser coxo na vida é maldição pra homem. 
Mulher é desdobrável”, diz Adélia, que, nos idos dos anos 
1960, já se engajara no movimento de contracultura brasi-
leira, pondo em xeque o erudito, os cânones, fortalecendo 
o popular, a liberdade, o feminino, o feminismo. Aquilo 
que, até então, era menor também na poesia. Toda crise 
social se reflete na linguagem, já que a mudança se dá 
também na língua. Daí que revisar o que dizemos, como 
dizemos, incorporar novos termos, jargões, palavras, é 
parte do processo que compõe a luta por igualdades so-
ciais, de gênero e raça. É preciso estar aberto, atento e for-
te. Clique no vídeo e ouça “Poema de sete faces”, de 
Drummond, e “Com licença poética”, de Adélia Prado.

Equilíbrio Udesc
POR CELIA PENTEADO

Relacionamento sólido
O que torna um relacionamento sólido? Já fui ca-

sada duas vezes e namorei outras tantas. Quando 
me sinto angustiada, converso com meu parceiro 
sobre isso e, de vez em quando, sou criticada por al-
gumas amigas por essa postura. Elas me dizem coi-
sas como “não demonstre sua insegurança para ele”, 
“não pressione”, entre outras coisas. Para mim, esse 
tipo de observação não faz sentido, pois, se escolhe-
mos alguém para fazer a caminhada, é porque con-
fiamos nessa pessoa e queremos compartilhar os 
sentimentos com ela. Intimidade é isso, né?

Relacionamento sólido não é sinônimo de rela-
cionamento leve. Óbvio que precisamos ter bom 
senso. Não dá para ficar discutindo a relação o tem-
po todo que ninguém aguenta. Mas, sei lá, na mi-
nha humilde opinião, são os perrengues que nos 
aproximam, e temos que ser autênticos. 

É quando damos atenção, acolhemos, buscamos 
ter paciência para ouvir sem julgar e procuramos 
entender como o outro está se sentindo. Basica-
mente, o que une um casal é saber suportar a an-
gústia do outro, sem tentar resolver isso ou tentar 
mudar a pessoa. Respeito acima de tudo.

Agora é importante não confundir intimidade 
com controle. Devemos lembrar que o outro é sem-
pre “outra pessoa”. Ou seja, é um indivíduo diferente 
de nós. Que bom! Assim, o outro terá pontos de vista 
diferentes do nosso e possivelmente discordará de 
nós. Graças a Deus. É  assim que crescemos.

Você tem sugestões para a coluna? Escreva para 
celia.penteado@udesc.br. Ouça o podcast em 
udesc.br/podcasts/equilibrio e confira a playlist 
especial com músicas do programa Equilíbrio. 

Cine Indica

Em tempos de Oscar, quero dar destaque para um curta de animação que ganhou a esta-
tueta em 2020: Hair Love. Em seis minutos, o filme dirigido por Matthew A. Cherry conta a 
história de um pai que tenta fazer o cabelo da filha pela primeira vez. A história é muito linda 
e emocionante. Fala sobre amor, família, parceria, esperança, representatividade e valoriza-
ção da negritude. Eu, como mulher branca, não consigo imaginar como é para uma mulher 
negra a questão de lidar com os estigmas sociais em torno dos seus cabelos e vejo que fil-
mes como esses são muito necessários para o debate. Além de que é importante ter famílias 
negras no protagonismo dos filmes de animação, assim essas crianças podem se ver nas 
telas, podem se identificar com as personagens. O curta fez tanto sucesso que já tem até li-
vro, intitulado Amor de cabelo, que está disponível para empréstimo na Biblioteca Central 
da Udesc. Mande sugestões para a coluna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Aniversariantes de 10 de março
Ademir de Souza – Udesc Joinville

Geysa Spitz Alcoforado de Abreu – Reitoria
Jorge Gonçalves Cardoso – Udesc Joinville

Márcio José dos Santos – Udesc Cefid
Pedro Bertemes Filho – Udesc Joinville

Simone Ghisi Feüerschutte – Udesc Esag

https://youtu.be/yFWqIkbtF5Y
https://youtu.be/yFWqIkbtF5Y
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe


Gestão em movimento
O Gestão em Movimento apresenta momentos importantes da universidade, representados pela sua equipe de gestão, 
por meio de fotos. O objetivo é contribuir com a transparência, assim como prestar contas das atividades mais relevantes.
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O reitor, Dilmar Baretta, prestigiou a posse do profes-
sor Marcus Tomasi (à dir.) como novo diretor-geral da 
Udesc Esag, sucedendo ao professor Everton Pelizza-
ro Cancellier. Com presença restrita de  convidados, o 
evento foi transmitido ao vivo pelo Youtube. [LEIA+]

uA Proad publicou uma instrução normativa que estabelece pro-
tocolo para notificação e realização de testagem para Covid-19 
para a comunidade acadêmica. Professores, técnicos, acadêmicos e 
terceirizados poderão fazer o teste pela rede pública de saúde ou 
pela própria universidade, por meio do Laboratório de Análises Bio-
moleculares e Genéticas (Anbiogen), da Udesc Lages. [LEIA+]

uA Udesc reforça a orientação aos professores e técnicos da institui-
ção para que apresentem os comprovantes de vacinação contra a Co-
vid-19. A obrigatoriedade é determinada por normas estaduais e por 
uma instrução normativa da Proad. O documento deve ser enviado 
pelo SGPE ao setor de Recursos Humanos. [LEIA+]

uA PROPPG estreou, no fim do ano passado, o informativo Fique 
por dentro, voltado a diretores, coordenadores e secretários de 
Pós-Graduação. A edição mais recente destaca os temas: Programa 
Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE); Progra-
ma de Auxílio à Internacionalização da Pós-Graduação (Proint-PG); 
coleta da Capes; editais de iniciação científica; e Cartão Pesquisador 
Proap/Auxpe. Acesse todas as edições no site.

A pró-reitora Marilha dos Santos (Proad) reuniu coorde-
nadores de equipe para falar da capacitação sobre lide-
rança integrativa que será ministrada em março no setor. 
Na ocasião, a técnica Priscyla Raquel da Silva (de blusa 
florida) foi apresentada como a nova coordenadora de 
Qualificação e Capacitação. [LEIA+]

Baretta e a pró-reitora Marilha dos Santos (Proad) visita-
ram novos ambientes da Udesc Balneário Camboriú com 
o diretor-geral do centro, José Carlos de Souza, e o profes-
sor Danilo Melo.

O professor Alexandre Tadeu Paulino assumiu a Coordena-
doria de Pós-Graduação. Docente da Udesc Oeste desde 
2011, o professor passou a integrar os quadros da Udesc 
Joinville em fevereiro. Na foto, ele aparece à esquerda da 
pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG), entre os técnicos 
Andreza Zucatto e Eduardo Lima. [LEIA+]

A pró-reitora Marilha 
dos Santos (Proad) co-
mandou reunião da Câ-
mara de Administração 
e Planejamento (CAP), 
do Conselho Universitário (Consuni), re-
alizada em 2 de março. Conforme o ca-
lendário acadêmico, o Plenário do Con-
suni terá sessão em 17 de março; e as 
câmaras temáticas voltarão a se reunir 
em abril. Confira as agendas, pautas e 
resumos de decisões no site e as gra-
vações das reuniões no YouTube.

https://bit.ly/UdescEsag-CerimoniaDirecao2022
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_002_2022___protocolo_para_testegam_covid_19_16456484644266_11004.pdf
https://bit.ly/Udesc-Protocolo2022Covid19
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_001_2022___Instru__es_trabalho_presencial_Assinada_16433929715216_11004.pdf
https://bit.ly/Udesc-DoseReforcoCovid19
https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/fiquepordentro
https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/fiquepordentro
https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/fiquepordentro
https://bit.ly/Udesc-CapacitacaoLiderancaProad
https://www.udesc.br/noticia/professor_alexandre_tadeu_paulino_assume_coordenadoria_de_pos-graduacao_da_udesc
https://www.udesc.br/conselho/consuni
https://www.udesc.br/conselho/consuni
https://www.youtube.com/channel/UCNPazDgXfDRadrovNw38cWA
https://www.youtube.com/channel/UCNPazDgXfDRadrovNw38cWA

