
 
 

 

CARTA SC MAIS SEGURA 

A conjuntura econômica e social de Santa Catarina tem demonstrado uma necessidade cada vez mais latente 
de ampliarmos e melhorarmos a discussão do tema Segurança, seja ela aplicada no combate à criminalidade, no 
aprimoramento da segurança digital, de informação ou em atualizações na legislação processual, buscando assim, 
garantir um ambiente mais harmonioso e confiável para nossos negócios e oportunizar o crescimento da 
competitividade catarinense. 

Como maior representante empresarial voluntário de Santa Catarina, a FACISC – Federação das Associações 
Empresariais de Santa Catarina, que congrega mais de 34mil empresas, presentes em 220 municípios do estado, 
através de suas 148 Associações Empresariais, em parceria com a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, realiza 
o 1o Encontro Estadual de Segurança, trazendo iniciativas, inspirações e ações para promoção de um Estado ainda 
mais seguro e dinâmico. 

Decorrente de um movimento de integração entre Federação e a Polícia Militar de Santa Catarina o evento faz 
parte de um processo colaborativo no sentido de proporcionar um ambiente favorável para a realização de novos 
negócios. Estendendo os propósitos para as diferentes regiões de Santa Catarina, esperamos que essa caminhada 
possa representar, de maneira progressiva, a oferta de um Estado mais seguro. 

O documento Voz Única, lançado pela FACISC em 2018, fez um diagnóstico das principais necessidades para que 
Santa Catarina se desenvolvesse do ponto de vista da classe produtiva. Figurando entre as principais demandas 
apontadas no documento, a segurança tem impacto direto no desenvolvimento econômico e na qualidade de vida. 

Diante disso, buscamos promover o intercâmbio entre a sociedade civil organizada, as instituições de segurança 
pública e o Governo do Estado, para discutir a segurança e assim promover um ambiente mais harmonioso e confiável 
para os nossos negócios oportunizando o crescimento da competitividade. 

Acreditamos que a aliança entre a classe produtiva e os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública, 
é fator chave para impulsionar o envolvimento da sociedade e das autoridades públicas, proporcionando a 
multiplicação dos exemplos de sucessos, que levam a resultados como a redução dos indicadores de criminalidade. 

Por isso, concluímos, ao final do evento SC mais Segura, que a soma de esforços e a integração da vontade da 
iniciativa privada e poder público para reafirmar o propósito de caminharmos juntos e assim, melhorar a nossa 
sociedade, a nossa segurança e preparar um futuro melhor para nossos filhos. 

Florianópolis, 11 de setembro de 2019. 

 

 

Jonny Zulauf 
Presidente da FACISC 
 

Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior 
Comandante Geral da Polícia Militar de SC 

 


