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Nova Diretoria! Novos Desaﬁos!
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Eleita no dia 17 de março de 2020, a nova
diretoria do SINDALESC (2020-2023)
tomou posse oﬁcialmente no último dia 13
de abril.
Nesta eleição de 2020 houve somente uma
chapa inscrita (Chapa 1 – Valorização) o
que demonstra o desejo de continuidade
da categoria, mais um motivo para
reaﬁrmar que “unidos somos mais fortes”.

Mesmo em meio a pandemia da Covid-19, a
nova gestão se preocupou em manter os
trabalhos mobilizados e estar preparados
para as grandes lutas e desaﬁos que teremos
que enfrentar, na manutenção dos direitos
dos trabalhadores do serviço público.
O dia posterior a nossa eleição foi marcado
com o início do isolamento social, mas não o
sindical.
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Palavra do Presidente
Em primeiro lugar, nosso profundo
agradecimento e respeito a todos por
terem nos honrado com seus votos e,
também, entendemos que muitos não
compareceram porque o alerta da
pandemia já havia disparado e, o próprio
SINDALESC desaconselhou os aposentados
a não comparecerem no dia da votação.
Há metas árduas a cumprir, que demandam
muito estudo, preparo e determinação, mas
também engajamento de todos os
servidores. A nossa gestão vai precisar se
reinventar, pois a pandemia trouxe novos
desaﬁos.
Estamos nos organizando internamente e
externamente para podermos nos articular
e iniciarmos as grandes lutas que vamos
precisar enfrentar. Mas para obtermos êxito
vamos, sobremaneira, necessitar do
engajamento de todos.
Com a mobilização de todos, resgataremos
o nosso papel principal que é impedir que
nossos direitos continuem sendo
conﬁscados arbitrariamente e, certamente,
buscar o restabelecimento daqueles que se
encontram suspensos no momento.
Nos pautaremos sempre em mantermos as
negociações abertas com a Administração

Alexandre Melo
Presidente SINDALESC

da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina para juntos encontrarmos as
soluções dos problemas que estamos
enfrentando e outros que irão surgir.
A nossa missão é a valorização do serviço
e do servidor público, em especial, da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina. Esta é a nossa principal
bandeira. Estamos conscientes que as
retiradas de direitos é um instrumento de
desvalorização do servidor público.
Mas vamos acreditar e desejar o melhor
quando nos sentarmos para negociar.
Por outro lado, vamos nos preparar para o
pior, mas que só iremos aceitar depois de
muitas mobilizações e lutas em todas as
instâncias. Propomos aqui um pacto de
unidade em defesa de nossas pautas.
Queremos e precisamos ouvir você!
Não basta saber que temos desaﬁos,
precisamos entender o avanço e o
impacto de cada mensagem em nossa
atividade e, dialogando, transformar cada
uma em realizações.
Por isso a transparência, união e
participação são vitais em nossas lutas.
Contamos com o apoio e a participação
de todos. Fica aqui o nosso muito
obrigado.
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Atuação do SINDALESC
em tempos de pandemia
Na noite do dia 17 de março, após o término da
apuração dos votos das Eleições do, o SINDALESC
iniciou suas atividades em tele trabalho em virtude da
pandemia da Covid-19 (corona vírus).
Seguindo as orientações OMS, decreto estadual,
municipal e da Alesc o Sindicato suspendeu o
atendimento presencial, mas continuou a atender os
servidores, principalmente através do telefone que está
ligado no siga-me.
O Presidente Alexandre Melo realizou vários
atendimentos remotos.
Diante disto, buscamos ferramentas virtuais para manter
toda a diretoria participando das reuniões.
Durante dois meses foram realizadas mais de 10
reuniões virtuais para podermos nos organizar e
deliberar as diversas demandas dos servidores como:
• Administrativa/ﬁnanceiras
• Campanha da Solidariedade
• Reforma da Previdência
• Debate e organização de Live sobre a ADI 5441
• Diálogo com Administração da Alesc sobre o funcionamento da
Casa neste período de pandemia (Ato de Mesa 140/2020)
• Congelamento dos Salários dos Servidores dos Poderes e
Órgãos de Santa Catarina e a PLP 039 que trata do congelamento
Federal dos Servidores Públicos de maneira geral.
Estamos mantendo contato direto com o Presidente da Alesc,
Júlio Garcia, Cheﬁa de Gabinete e Diretora Geral buscando dirimir
dúvidas e divergências sobre o momento atual.

Use máscara

Passe álcool

Lave as mãos

Mantenha
a distância

Fique em Casa
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Ato de Mesa 140: SINDALESC
solicita esclarecimentos e pressiona
a Administração da Alesc
No dia 15 de abril foi publicado no Diário Oﬁcial da Assembleia
Legislativa o Ato da Mesa 140 que dispõe sobre o funcionamento
interno da Alesc durante a pandemia da Covid-19.
O Presidente do SINDALESC agiu rapidamente e cobrou
esclarecimentos objetivos sobre critérios para convocar
servidores e responsabilidade por equipamentos de proteção e
cuidados para evitar contaminação no trabalho.

SINDALESC se movimenta e faz recuar a
tramitação da Reforma da Previdência
Na noite de 27 de abril fomos surpreendidos pela informação de que
constava na pauta da CCJ do dia seguinte, às 10 horas da manhã, a
tramitação do Projeto de Reforma Previdência, cuja ﬁnalidade é retirar
direitos e prejudicar o futuro dos servidores públicos do Estado.
O Presidente do SINDALESC, Alexandre Melo agiu rapidamente,
articulou outros sindicatos de servidores públicos para pressionar o
relator e membros da CCJ que resultou num pedido de vistas coletiva.
Alexandre ressalta a necessidade de se incorporar as propostas
apontadas nas audiências públicas e que seja retomado o processo de
diálogo que estava em andamento antes do início do isolamento social.

Mediação do SINDALESC e AFALESC
melhora condição do Consignado
para Servidores
Dada a situação de crise e perspectiva de congelamento de
salários e benefícios, pelo menos até dezembro deste ano, o
SINDALESC e a AFALESC articularam junto à Diretoria Geral, um
pedindo de alteração da resolução sobre os prazos de
empréstimos consignados, de 72 para 96 meses, o que foi
consolidado pelo Ato de Mesa 143 no dia 27 abril 2020.
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Lives do SINDALESC

A diretoria do SINDALESC decidiu abrir um
canal de diálogo virtual com os servidores
através de LIVES pelas redes sociais, sobre
temas de interesse da categoria e da sociedade.
Dia 17 de abril: “Consequências do julgamento
da Adin 5441” com Alexandre Melo Presidente
do SINDALESC, Valter Damasco Presidente da
AFALESC, Diego Vieira, Neroci Raupp, Dr. Fabio
Furlan, Dr. Pedro Miranda e Dr. Cezar Brito que
acompanharam o processo.

VEJA AQUI!

Saúde mental na pandemia
Dia 24 de abril: “Como manter a
saúde e equilíbrio mental na
pandemia” com o psicólogo Mateus
Graoske Mendes.

Desdobramentos
ADI 5441

Dia 1º de maio: “Os desdobramentos após
o pedido de destaque no Processo de
Julgamento da ADIN 5441” com Dr. Cezar
Brito, Dr. Pedro de Queiroz, o Presidente da
AFALESC Valter Damasco e do SINDALESC
Alexandre Melo.

VEJA AQUI!
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A importância da solidariedade
Dia 08 de maio: “Juntos Somos Mais Fortes: a
importância da Solidariedade”, com a presença de
representantes de quatro entidades que serão
ajudadas: Eva dos Santos – Creche Monte Moriat (São
José); Juliana Cardoso - Associação dos Amigos da
Casa da Criança e do Adolescente do Morro do
Mocotó (ACAM); a Professora Neves que faz um
trabalho solidário independente; Luciana que atua na
comunidade Frei Damião (Palhoça); Laura -

VEJA AQUI!

Esse "Like"

!
s
a
d
i
V
a
v
Sal

Doar Sangue é participar
da melhor rede social que
existe, um pequeno gesto
que pode salvar vidas.

CLIQUE AQUI PARA AGENDAR UMA DOAÇÃO
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Campanha Solidária:

SINDALESC e AFALESC
prestam contas dos
valores arrecadados
No mês de abril, devido à pandemia do novo coronavirus,
o SINDALESC em parceria com a AFALESC realizaram a
Campanha solidária: Juntos somos mais fortes.
A campanha teve como objetivo ajudar proﬁssionais da
saúde e entidades que apoiam as pessoas em situação de
vulnerabilidade que se encontram em condição de
precária em decorrência das medidas necessárias de
isolamento social.
A campanha durou 20 dias e a com uma arrecadação de
total de R$70.195,05. Foram 174 doadores com valor total
de R$15.195,05.
As entidades SINDALESC e AFALESC juntos doaram o
valor total de R$50.000,00 e a entidade AFIPOLESC
R$5.000,00.
O dinheiro de toda a arrecadação será revertido em
equipamentos de proteção individual para servidores
públicos da saúde, cestas básicas e itens de higiene para
nove entidades:
• SindSaúde;
• Asilo Irmão Joaquim;
• Serte; Frei Damião – Brejarú;
• Projeto Acam;
• Comunidade Papaquara;
• Instituto humanitário ponto de amor;
• Asilo Cantinho dos idosos;
• Creche Moriat.
O SINDALESC e a AFALESC agradece
mais uma vez sua mobilização e doação!
O Seu gesto de solidariedade fará toda
diferença nesse período tão difícil de
quarentena.
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Expediente interno na
sede do SINDALESC
Seguindo as orientações das autoridades de saúde, o
SINDALESC retornou às atividades presenciais na sede
do Sindicato, somente com expediente interno, a partir
do início do mês de maio.
O atendimento será feito somente por telefone através
do número 3223-1600 e via WhatsApp , no horário
das 09 às 19h, porém, caso houver necessidade de
atendimento presencial, deverá ser agendamento e
seguir os protocolos recomendados.
O SINDALESC preza pela vida dos trabalhadores e
acompanha o isolamento necessário para evitar a
disseminação do vírus.
Em relação aos atendimentos jurídicos, presencial,
serão realizados no escritório do Dr. Pedro toda
segunda-feira, das 10h30 às 12h e deverão ser
agendados, pois, tem um limite de seis atendimentos
semanais.
A Solicitação da data e do horário de atendimento
também deverá ser feita através do número 3223-1600.

WhatsApp SINDALESC

9 9850-9231
ACESSE AQUI!

