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Nossa preocupação com a saúde dos
trabalhadores sempre foi prioridade
A crise da Covid-19 em Santa Catarina está se
complicando e estamos no pior momento
da
pandemia no nosso estado sem previsões e nem
controle da situação.
O
Sindalesc
manteve
uma
postura
de
preocupação e cobrança de responsabilidade das
autoridades, dentro e fora da Assembleia Legislativa.
Houve a eleição do Sindalesc no dia 17 de março
e ao finalizar a apuração dos votos, na mesma noite,
decidimos suspender o atendimento presencial na
sede do Sindicato para proteger nossos dirigentes e
funcionários,
encaminhando
ofício
imediato
para a Alesc pedindo as mesmas providências.
(Veja a postagem Facebook).
Desta data em diante acompanhamos
passu as autoridades locais e estaduais de saúde.

pari

No dia 1º de abril lançamos a Campanha de
Solidariedade Juntos Somos Mais Fortes, em
conjunto com a Afalesc e os presidentes Alexandre
Melo e Valter Damasco foram pessoalmente comprar
mantimentos e EPIs e entregá-los em cada projeto
social indicado, observando de perto a situação da
população mais necessitada da região da Grande
Florianópolis (conforme boletim especial anexo nesta
edição).
No dia 08 de abril a Administração da Casa procurou o
Sindalesc para comunicar sobre o Ato 136 que congelou
os nossos salários até o final de 2020. Prontamente o
sindalesc concordou com a medida sem abrir mão do
nossos direitos que haveremos de discuti-los tão logo
superarmos essa crise.
No dia 16 de abril o Sindalesc encaminhou o ofício
repudiando a forma como foi construído o Ato de
Mesa 140, que previa o retorno ao trabalho presencial
sem um protocolo transparente dos cuidados com a
saúde dos trabalhadores e questionando a real
necessidade de alguns setores que teriam alternativas,
mas faltava disposição de colaborar com a saúde pública.
No dia 05 de junho a direção do sindicato voltou a cobrar
por escrito e publicamente as providências da direção da
Casa em relação a averiguação de temperatura no Centro
Administrativo Presidente Aldo Schneider e em seguida se
constatou a contaminação de um trabalhador terceirizado
que provocou medo em todos que frequentam o local.

Por fim, foi necessário emitir uma nota de repúdio,
no dia 25 de junho, cobrando a primeira audiência com
a Presidência da Alesc, que imediatamente recebeu o
sindicato e se dispôs prontamente em atender nossas
preocupações.
Neste momento, que a pandemia do Coronavírus se
alastra como nunca visto antes pelo estado de Santa
Catarina e na cidade de Florianópolis, é importante
resgatar esse registro para esclarecer que o Sindalesc jamais
menosprezou
a
seriedade
da
situação,
não
mediu esforços para tomar atitudes e gritou mais alto quando necessário, para ser ouvido.
Sabe-se que em alguns momentos pessoas podem ter
menos prezado a situação ou considerado que o Sindalesc
estava exagerando, mas, sabe-se que em tempos
de crises como estas o mais importante é estar
vigilantes,
preparados
para
as
contingências
e defendendo a vida de todos, acima de tudo.
Este Informativo bimestral irá resgatar as ações do Sindalesc
neste período de 15 de maio até 15 de julho de 2020.
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SINDALESC solicita aferição à Administração
de temperatura no Centro Administrativo
No dia 5 de junho, o SINDALESC solicitou à administração da ALESC
providências quanto às medidas de proteção dos servidores que
estão sendo convocados para trabalhar presencialmente na Unidade
Administrativa

Presidente

Deputado

Aldo

Schneider,

na

avenida Mauro Ramos. Com relação à aferição da temperatura,
houve

atraso

na

entrega

dos

termômetros

pela

empresa

contratada e passará a ser realizada a partir de 15 de junho.

ComaumentodecasosdaCOVID-19emFlorianópolis,oSINDALESC
reforça a Administração da ALESC a importância das medidas de
segurança sejam aplicadas na Casa.
A reunião com a Diretora-geral no dia 29 de junho
tratou sobre os cuidados em relação ao Coronavírus e da
busca de melhores práticas para evitar a disseminação
da doença. “O vírus está cada vez mais forte em nossa
cidade e já perdemos três colegas servidores de casas
legislativas do país” conforme relata o Presidente do
Sindalesc Alexandre Melo.

SINDALESC cobra testagem da categoria
e apresentação dos protocolos de
prevenção da COVID-19 da ALESC.
Em audiência com o Presidente da Alesc Julio Garcia, a nova
Diretoria do Sindalesc cobrou medidas mais efetivas de proteção da
saúde dos trabalhadores e oficializou por escrito no dia 02 de julho,
a apresentação de um protocolo público e transparente incluindo a
realização de testes custeados pela Alesc para as pessoas que
tiveram contato com a pessoa contaminada.
Veja no nosso site a apresentação do protocolo de prevenção da COVID -19
da ALESC . Clique Aqui
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SINDALESC participa do I Encontro Nacional por Videoconferência da FENALE
Em tempos de pandemia da Covid-19 e reuniões virtuais, a FENALE
realizou sua primeira conferência nacional por vídeo. O evento
aconteceu na tarde desta terça(30), e reuniu representantes de todas
as regiões do Brasil. O Sindalesc se fez presente e ficou encarregado
de

apresentar

videoconferência

o
e

tema

sobre

setembro

TELETRABALHO

de

2020.

Veja

a

na

próxima

Carta

do

I

Encontro Nacional por Videoconferência da Fenale Clique Aqui.

Sindicato firma parceria com escritório de Advocacia para o ação do PASEP
No dia 05 de junho o Sindalesc promoveu uma live sobre o tema: PASEP e
seus Direitos e convidou o Advogado Jorge Santiago, da AMS Advogados,
pioneira da ação judicial de restituição dos valores do PASEP, voltada para
servidores públicos que entraram no serviço público antes de 1988. Após
avaliação da proposta em reunião da diretoria o sindicato firmou
convênio com o escritório repassando o desconto obtido diretamente para o
servidor que usar deste serviço. Veja aqui o documento Clique aqui

Nova Diretoria do Sindalesc realiza primeira reunião com o Presidente
Julio Garcia
De forma virtual, aconteceu no dia 09 de julho, a primeira reunião da nova diretoria do Sindalesc com a presença do
Presidente da Alesc, Deputado Julio Garcia.
O sindicato cobrou da administração da Alesc um protocolo público e
transparente com medidas de proteção de todos servidores contra a
Covid-19,

incluindo

a

realização

de

testes

custeados

pela

Assembleia para quem tiver contato com a pessoa contaminada.
Sobre a Reforma da Previdência Estadual o Sindalesc solicitou e foi
realizada uma reunião virtual entre os presidentes de todos os sindicatos de
servidores públicos estaduais com o Presidente da Alesc e o relator do
PLC 33/2019 e PEC 13.3/2019 na CCJ, Deputado Maurício Skudilack.
Foram abordados ainda outros temas: a Lei complementar 173, do
governo federal; foi disponibilizado pareceres jurídicos para contrapor essa lei; aplicação adequada da legislação da
insalubridade; a questão do patrimônio de férias dos servidores; o Artigo 33 da Resolução 02/2006 que é uma luta
histórica que trata do Plano de Cargos e Salários; outros encaminhamentos que estão aguardado as devidas providências.
Participaram também da reunião a Diretora Geral Natel Lorenz e o Chefe de Gabinete da Presidência Eron Giordani.
O Presidente Julio Garcia se mostrou bastante receptivo e aberto ao diálogo, e recebeu as demandas do sindicato já
determinando a análise de algumas das pautas pela direção da Casa.
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Lives SINDALESC
Desde o início da pandemia, o SINDALESC iniciou um novo canal de comunicação com os

seus associoados. As lives tem como objetivo de informar e debater diversos temas de interesse
da categoria e da sociedade. Acompanhe cada tema e acesse os vídeos

A importância da doação de sangue em tempos
de pandemia
No dia 22 de maio: “A importância da doação de
sangue em tempos de pandemia”. Com a mediação do
Presidente do SINDALESC, Alexandre Melo, a live teve
como convidados o coordenador do de captação de
doadores do Hemosc. Silvio Battistella, a assistente
administrativo do setor de captação de doadores do
Hemosc, a assistente social da ALESC, Luciane Zaguini e
Marilidia

Amaral,

doadora

de

sangue

e aposentada da Alesc.

VEJA AQUI!
Os Dois Lados Da Mesma Moeda
No dia 22 de maio: “A importância da doação de sangue em tempos de pandemia”. Com a mediação do
Presidente do SINDALESC, Alexandre Melo, a live teve como convidados o coordenador do de
captação
do

de

setor

de

doadores

do

captação

de

Hemosc,
doadores

Silvio
do

Battistella,

Hemosc,

a

a

assistente

Luciane Zaguini e Marilidia Amaral, doadora de sangue e aposentada da Alesc.

VEJA AQUI!

assistente
social

administrativo
da

ALESC,

2

INFORME

JULHO DE 2020

PASEP e seus direitos
No Dia 05 de junho “PASEP e seus Direitos”. O
debate tem como objetivo informar e tirar algumas
dúvidas do servidor da ALESC. A Live teve a mediação
do presidente do SINDALESC Alexandre Melo, como
convidados

o

Advogado

do

SINDALESC,

Pedro

Miranda e o Advogado Jorge Santiago da AMS
Advogados.

VEJA AQUI!

Dia do servidor público aposentado
No dia 17 de junho , live especial em homenagem ao Dia do Servidor Público Aposentado. A Live
teve a apresentação do presidente do SINDALESC
Alexandre Melo e como convidados os servidores
aposentados da ALESC, Leonardo Salvini e Alésio
Santos.

VEJA AQUI!
A solidariedade cumpre seu papel: campanha juntos somos
mais fortes
“A solidariedade cumpre seu papel - Campanha Juntos
somos mais fortes”. A live teve a mediação do presidente do
SINDALESC Alexandre Melo e como convidados alguns
representantes das entidades beneficiadas com as doações:
Maria das Neves – Comunidade Norte da Ilha
Eva dos Santos - Creche Monte Moriat
Laura dos Santos - Comunidade Pró-Brejaru
Samuel de Quadros – Projeto Vivendo e Aprendendo
Djeison Stein - Sindsaúde

VEJA AQUI!
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Sustentabilidade na Alesc
No dia 03 de julho , O SINDALESC estreia um
novo quadro “Live com o servidor”, com o tema “
Sustentabilidade
objetivo

valorizar

público

da

Alexandre
público

na

ALESC”.

o

serviço

ALESC.

Melo

O

teve

Marcelo

A

live

público

presidente
como

Lubi,

tem
e

do

convidado

Chefe

do

o

como
servidor

SINDALESC
o

servidor

Setor

de

Segurança no trabalho.

VEJA AQUI!
Lutas e conquistas do SINDALESC e a sua atual conjuntura
em tempos de pandemia
No dia 17 de julho, Lutas e conquistas do SINDALESC e a sua atual conjuntura em tempos de pandemia
Mediação
Alexandre Melo (Gestão 2020 - 2023)
Convidados
Diego Vieira de Souza (Gestão 2017/2020)
Rubenvaldo da Silva (Gestão 2009/2011)
Romário da Silva (Gestão 2005/2007 e Gestão 2007/2009)
Zulmar Hermógenes Saibro (Gestão 1997/1999 e Gestão 2003/2005)
Regina Maura Soares (Gestão 1995/1997)
Irineu Giombelli (Gestão 1993/1995).

VEJA AQUI!
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SINDALESC e a AFALESC firmam parceria
com o HEMOSC

O SINDALESC e a AFALESC iniciou uma parceria com o HEMOSC com
objetivo que incentiva a doação de doação de sangue, sensibilizar novos
doadores e fidelizar os que já existem.
Participe conosco desta corrente do bem! Doe sangue, seu coração faz
a vida circular!! Você é a Esperança de muitos! Ajude quem precisa!
Telefones para agendamento: (48) 32219712 – (48) 32219713
Endereço Hemosc: Av. Othon Gama D’eça, 756 – centro – Florianópolis
Site: www.hemosc.org.br

AGENDE AQUI
SUA DOAÇÃO!

Prestação de contas da Campanha Solidária
juntos somos mais fortes
No dia 13 de julho , o SINDALESC lançou um Informativo especial referente às prestações de
contas da Campanha Solidária juntos somos mais fortes. O material com todas as informações
detalhadas e simplificadas estará disponível em formato PDF no nosso site.
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Sindalesc lança a Campanha do Agasalho 2020 “Delivery”

AGASALH
CAMPANHA DO

DELIVERY 2020

A Solidariedade que aquece corações
De 6 de julho a 6 de setembro

FIQUE EM CASA! NÓS IREMOS ATÉ VOCÊ!
PARA AGENDAR A COLETA DE SUA DOAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - DAS 8H30 ÀS 17H30
(48) 99850-9231

(48) 3223-1600

Devido a pandemia do novo coronavírus, sugerimos que as doações sejam entregues
higienizadas e separadas por itens

O que doar?

realização

Roupas, agasalhos, cobertores, calçados, meias e demais itens
para aquecer

Este ano, devido a pandemia do novo coronavírus,
o SINDALESC em parceria com a AFALESC lança a
Campanha do Agasalho 2020 em um novo formato
“Delivery”. A campanha realizará coletas nas casas de
todos que desejam doar roupas e itens de aquecer.
Com o tema “A solidariedade que aquece corações”, a
campanha tem como objetivo coletar as doações de
agasalhos, calçados, meias, cobertores e itens para aquecer
em bom estado. Os donativos serão destinados às mesmas
entidades que participaram do projeto “Campanha Juntos
somos mais fortes”, que arrecadou alimentos, materiais de
higiene

e

EPIs

para

as

pessoas

com

maior

vulnerabilidade social.
As coletas serão feitas no período de 6 de julho a 6 de
setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

CLIQUE AQUI PARA AGENDAR AGORA A COLETA DA SUA D0AÇÃO

TELEFONE

WHATSAPP
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Canais de atendimento remoto
Atendimento

crescimento

de

presencial

continua

casos

COVID

da

suspenso

19

em

devido

ao

florianópolis.

O

atendimento será feito somente por telefone, via whatsApp e email.
O atendimento jurídico também permanecerá remoto aos filiados.
Atendimentos presenciais serão realizados no escritório do Dr. Pedro
somente em casos que não puderem ser resolvidos remotamente.
A

Solicitação

deverá

ser

da

feita

data
através

e
do

do

horário
número

de

atendimento

3223-1600,

toda

ATENDIMENTO
SINDALESC

segunda-feira, das 10h30 às 12h e deverão ser agendados.
Todas

as

medidas

preventivas

são

necessárias

para

conter a expansão da COVID-19 (coronavírus) e preservar a
saúde e o bem-estar dos nossos associados, colaboradores
e visitantes, seguindo orientações das autoridades de Saúde.
E-mail: contato@sindalesc.org.br
Whatsapp: (48) 99850-9231

Telefone: (48) 3223-1600

Canais de Comunicação
(48) 99850-9231

@sindalesc.sindalesc

www.sindalesc.org.br

@sindalesc

PREVENÇÃO

toque nos ícones para interagir

COVID -19

Use Máscara

Limpe/ desinfete
objetos e superfícies
tocados com frequência

Mantenha a
distância mínima
de 2 metros

Higienize as
mãos com
frequência

Fique em casa

2

