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 ■ Criação do Centro de Operações de Emergência em 
Saúde (COES): responsável por monitorar a evolução dos 
casos de Covid-19 e preparar a rede estadual de Saúde  

 ■ Acionamento do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC): 
responsável por monitorar e coordenar os trabalhos de 
controle da Covid-19  

 ■ Grupos temáticos de trabalho: criação dos grupos 
econômico; social; governança e segurança para coordenar 
as ações em diferentes aspectos de governo  

 ■ Medidas restritivas de isolamento social: suspensão 
do transporte coletivo de passageiros, das aulas e outros 
eventos de reunião de público para evitar a evolução 
do vírus 

 ■ Transparência e informação - Inteligência em dados: 
núcleo intersetorial de inteligência de dados em parcerias 
com entidades como a Associação Catarinense de Medicina 
(ACM) e o Social Good Brasil para qualificar a base de dados, 
fornecendo análises, modelagens e predições
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 ■ Contas públicas: portal da transparência elaborado pela 
Controladoria Geral do Estado (CGE), informações sobre 
execução da despesa, contratos firmados, entre outras, 
específicas sobre o enfrentamento ao novo coronavírus 

 ■ Alerta em SMS: envio de mais de 3 milhões de mensagens 
de texto SMS (Short Message Service) para informar a 
população sobre casos confirmados de Covid-19 a uma 
distância aproximada de 200 metros da residência da 
pessoa infectada.  

 ■ Boletins diários: envio de boletins diários com número de 
casos confirmados, número de óbitos, distribuição dos casos 
por municípios e evolução das estatísticas no Estado  

 ■ Atenção à imprensa: realização de coletivas de imprensa, 
produção e distribuição de matérias informativas e boletins 
de rádio, criação de Grupo de Respostas sobre Coronavírus 
para atendimento às demandas da imprensa, parceria entre 
Secretaria Executiva de Comunicação e Secretaria de Estado 
da Saúde 
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 ■ Portal eletrônico específico da Covid-19: site com 
informações sobre a doença, portarias e outras informações 
à população  

 ■ Portal de informações das medidas econômicas  

 ■ Ferramenta de pesquisa: perguntas e respostas 
frequentespara esclarecer dúvidas da população


