
Governo lança rede de voluntariado liderada pela primeira-dama Késia da Silva. 

As novas demandas da pandemia do coronavírus motivaram o governo de Santa Catarina a 

antecipar o lançamento do Programa Rede Laço de Incentivo ao Voluntariado, que tem a 

coordenação da primeira-dama do Estado, Késia Martins da Silva. A iniciativa foi comunicada 

pelo governador Carlos Moisés durante a entrevista coletiva sobre o coronavírus nesta terça-

feira, às 18h.   

O objetivo da rede é aproximar pessoas dispostas a trabalhar voluntariamente para instituições 

públicas e privadas sem fins lucrativos, criando laços de cooperação e solidariedade com base 

na cidadania, fraternidade, dignidade, complementariedade e transparência. Para participar, é 

preciso assinar um termo de compromisso de trabalho voluntário. 

Primeira-dama quer criar rede solidária virtual em Santa Catarina. 

Santa Catarina conta, a partir de agora, com uma nova rede solidária virtual. O decreto estadual 

559/2020, que instituiu o Programa Rede Laço de Incentivo ao Voluntariado, foi editado pelo 

governador Carlos Moisés e publicado no Diário Oficial da União n° 21.247, no dia 14. 

A Rede Laço será liderada por Késia Martins da Silva, primeira-dama do Estado. A ideia é vai 

promover, valorizar e reconhecer o voluntariado, além de disseminar sua cultura, incentivando 

o engajamento social e a participação cidadã em ações transformadoras da sociedade. 

Governo institui programa social para incentivar voluntariado. 

Iniciativa é liderada pela primeira-dama, Késia Martins da Silva 
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Na última semana, o governo do Estado lançou oficialmente a Rede Laço, um programa de 

incentivo ao voluntariado em Santa Catarina. O tema tem sido frequentemente citado durante 

as lives do governador Carlos Moisés da Silva e ganhou força durante o período de pandemia. O 

programa foi criado via decreto estadual 559/2020. 

A iniciativa funciona como um meio de campo para unir quem precisa de ajuda e quem está 

disposto a ajudar. O objetivo é integrar entidades, instituições e cidadãos por meio de uma 

plataforma virtual, que já está em funcionamento. 

"Neste primeiro momento, os nossos esforços estão voltados para apresentar a Rede Laço às 

entidades de todo o Estado, bem como explicar o funcionamento da plataforma, visando à 

adesão das instituições. Além disso, estamos trabalhando no engajamento de voluntários nas 

ações das entidades já cadastradas", disse a primeira-dama do Estado e presidente do conselho 

do programa, Késia Martins da Silva. 

A Rede Laço é a primeira participação ativa da primeira-dama em atividades do governo. Além 

dela, o conselho é formado por outros membros do Executivo e tem auxílio administrativo da 

Casa Civil. O lançamento do programa estava previsto para o segundo semestre, mas foi 

antecipado devido à pandemia.  

"No ano passado, tive a oportunidade de conhecer muitas entidades que prestam trabalho 

voluntário em Santa Catarina, e tive a certeza de que vale a pena torná-las conhecidas", afirmou. 

A plataforma está no endereço redelaco.sc.gov.br.   


