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SINDALESC EM DIA - Assembleia aprova
negociações

O SINDALESC realizou assembleia geral em 13 de julho,
presencialmente, no Plenarinho Deputado Paulo Stuart
Wright e também virtual pela plataforma Zoom.


Os participantes aprovaram a pauta de reivindicações já
negociadas e garantidas:

Reposição de 6,98% sobre os salários;

6,98% sobre o vale alimentação;

6,98% sobre o auxílio-educação e auxílio-educação infantil;

15,5% sobre o auxílio-saúde.


As próximas pautas de negociação serão: regulamentação
das três letras e concurso público, pendências de licençasprêmio e triênios, suspensas pela LC 173, durante a pandemia.


Também foram tratadas as ações do sindicato neste primeiro
semestre, incluindo as campanhas Juntos Somos Mais Fortes
e do Agasalho, o projeto Pegada Ambiental e as demais ações
em prol dos servidores públicos e da sociedade.


Veja também: A Assembleia Geral Ordinária do SINDALESC
aprovou as contas de 2021. Link instagram


Link do instagram

Teletrabalho na Alesc virou realidade

Desde o início da pandemia, o Sindalesc colocou na pauta a
necessidade de uma proposta de “serviço à distância” e
estabeleceu uma agenda de trabalho, com participação de
colegas servidores e resultou numa proposta de resolução,
entregue à Mesa Diretora da Alesc em outubro de 2020.


Depois de quase vinte meses, a Mesa Diretora respondeu com
o Ato da Mesa n° 244, de 12 de maio de 2022, que
regulamenta o “trabalho remoto” na Alesc, que traz pontos
em comum e algumas diferenças em relação à proposta do
sindicato.


O Sindalesc avaliou como positiva a iniciativa da Mesa
Diretora pela normatização, mesmo que tardia. Consideramos
que a categoria foi em geral atendida, mas é preciso atenção
aos aspectos que não foram contemplados.
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Estávamos com saudades do Café dos
Aposentados

O Dia do Servidor Aposentado foi comemorado nesta quartafeira, 15 de junho, com o Café com os Aposentados, que foi
repleto de atrações culturais no Majestic Palace Hotel. 

 

O Sindalesc, a Afalesc e a Afipolesc organizaram uma
programação escolhida com muito carinho para valorizar
todos aqueles profissionais que por tantos anos dedicaram
suas vidas ao trabalho na Assembleia Legislativa de Santa
Catarina.


O tema central do encontro foi “que a vida podia ser bem
melhor e será”. Além de saborear um delicioso café da tarde,
os aposentados que compareceram assistiram a
apresentações como o show com a Maricotinha, as danças da
Cia de dança Ronaldo Rodrigues Master com os espetáculos
Ballet contemporâneo e Samba, e ao show do Mané Darci.


O clima do Café dos Aposentados foi marcado por saudade,
reencontro e muita alegria. É claro que não poderia faltar
muita música para embalar esse encontro tão especial, que
terminou com a apresentação de uma banda.
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Mais uma campanha de sucesso
Foram arrecadadas 950 peças de roupas, repassadas para as
seguintes entidades:


-Comunidade norte da ilha - Maria das Neves Prujanski


- Map- mãos que acolhem e partilham - luiz Carlos Silva Vieira

 

- Associação Laura dos Santos - Alessandra Seemann


- AACUEVA - Samuel de Quadros 


- ACAM - Betânia Zahlouth


- Creche Monte Moriat - Eva Geni dos Santos 


- Vila Aparecida - diácono Luiz Paulo Campos 


- Ocupação Carlos Marighela - Giana Laikovski


- Cantinho dos idosos - Rosa Aparecida Nunes Ferreira


OBRIGADO A VOCÊ QUE DOOU. Esperamos contar sempre
contigo
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Projeto Pegada Ambiental apoia lançamento de
livro na Semana do Meio ambiente

O Sindalesc, a Afalesc e a Afipolesc organizaram duas
atividades para comemorar a Semana do Meio Ambiente e
queremos convidar você para participar conosco. Elas
acontecerão no dia 7 de junho, no Hall de entrada do Palácio
Barriga Verde, a partir das 17h.


A primeira ação é o lançamento do livro “Alterações do código
Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina”, de autoria do
servidor da Alesc Armando Luciano Carvalho Agostini, que é
mestre em Ciências Jurídicas na área ambiental.


A outra atividade é uma Exposição sobre Plantas Medicinais e
PANCs – Plantas Alimentícias não convencionais, com
servidor aposentado da Alesc Alesio dos Passos Santos, o qual
coordena o Projeto Farmácia Viva. Também haverá
degustação de PANCs.
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Mais postagens do Sindalesc

A Pegada Ambiental foi
conhecer o Colégio São Miguel
no bairro Areias em São José
Link do instagram

Pegada Ambiental visita a
comunidade da Vila Aparecida

Pegada Ambiental vai até a
escola Jurema Cavallazzi

Link do instagram
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Café com as servidoras no dia internacional da
mulher

No dia 8 de março comemoramos o Dia Internacional da
Mulher! E para marcar esta data tão importante, convidamos
a todos e todas para nos dias 8 e 9 de março participarem do
café com as servidoras.


Durante todo o mês de março foram abordados outros temas
relacionados à situação das mulheres e de gênero:


"Saberes femininos para transformar a luta diária em dança
da vida".


Link instagram
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História do Dia internacional da
mulher

Violência contra as mulheres

90 anos de consquista do voto
femino

Link do instagram

Link do instagram

Link do instagram

Mais postagens do Sindalesc

Feliz Dia das Mães

Dia Internacional do Orgulho
LGBTQIA +

Link do instagram
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Dia Internacional de Combate a
Homofobia, a Transfobia e a
Bifobia
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Dia da Eliminação Da
Discriminação Racial

Dia dos povos indígenas 


Dia Internacional de Apoio às
Vítimas de Tortura
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Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral

O dia 02 de maio é dedicado a um debate fundamental
quando o assunto é saúde física e mental dos trabalhadores: o
combate ao assédio moral. As atitudes abusivas causam uma
violência devastadora, que fere a dignidade e ocasiona uma
série de doenças.


Segundo a Organização Mundial da Saúde, o assédio moral
no ambiente de trabalho é um comportamento irracional,
repetido, em relação a um determinado empregado, ou a um
grupo de empregados, criando um risco para a saúde e para a
segurança dos mesmos.


A globalização e o neoliberalismo tornaram o ambiente de
muitas empresas e instituições hostil, muitas vezes
desumano. Tratado como um objeto de produção, o
trabalhador passou a ser cobrado cada vez mais. Perdeu-se de
vista que no trabalho também se desenvolvem relações
interpessoais e sociais.


Atualmente, não existe nenhuma lei que de fato puna o
assédio moral no Brasil, o que é inadmissível. Está tramitando
no Senado PL 1.521/2019 que altera o Código Penal para
tipificar o assédio moral e torná-lo crime.


Assita ao video.
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Segurança e saúde no
Trabalho
Link do instagram

Dia Mundial da
Conscientização do Autismo 2 de abril
Link do instagram

Dia mundial da Saúde
Link do instagram
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No dia mundial da saúde, o
Sindalesc se compromete com
esta pauta
Link do instagram

Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes
Link do instagram

Dia Mundial do Doador de
sangue
Link do instagram

Primeiro de maio

O primeiro de Maio marca o Dia do Trabalhador. É um
momento de reflexão, sobre como precisamos avançar muito
no que diz respeito às condições de trabalho.


As últimas pesquisas mostram que o desemprego atinge 12
milhões de brasileiros e outros 25,9 milhões trabalham por
conta própria. A renda média do trabalhador encolheu 10,7%
no ano passado e as carreiras do serviço público, que
representam milhões de trabalhadores que atendem os mais
pobres com serviços básicos de saúde e educação, sofrem
ataques constantes. Enquanto isso, a inflação sobe de
maneira galopante.


É urgente que os trabalhadores, especialmente aqueles
públicos que estão a anos sem reajuste, tenham a revisão
inflacionária a cada 12 meses, para que possam manter seu
poder de compra e viver com a dignidade que merecem.

Veja também: 


03 de maio - dia do Taquígrafo
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Nossa luta coletiva barrou a PEC 32

A proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/20, do Poder
Executivo, ameaça direitos importantes como a estabilidade e
salários, possibilidade de demissão dos atuais servidores,
estabilidade dos atuais servidores perde o status
constitucional e passa a depender de legislação ordinária, a
proposta para os processos de exoneração também é
simplificado, não precisando mais de sentença transitada em
julgado, podendo ser por decisão de órgão judicial colegiado,
possibilidade de redução de vencimentos dos atuais
servidores e os critérios para definição de cargos típicos de
Estado serão estabelecidos em lei complementar federal,
redução da jornada e da remuneração para os cargos típicos
de estado.
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Como se mede o sucesso de uma campanha?
Como se mede o sucesso de uma campanha? 


Alguns, dirão que é por meio do número de toneladas de
produtos recolhidos. Outros tantos pelo bem que ela
proporciona. E haverá aqueles que irão defender que tudo
depende do grau de envolvimento que ela causa na
comunidade. É por conta de tudo isso que podemos dizer
que a 3ª edição da campanha Juntos somos mais fortes,
desenvolvida pelo Sindalesc, pela Afalesc e pala Afipolesc foi
um grande sucesso!


A campanha Juntos somos mais fortes arrecadou mais de 

R$ 74 mil por meio de contribuição espontânea de servidores
da Alesc e outros voluntários. O dinheiro arrecadado foi
revertido para a compra de cestas básicas e itens de higiene.
Um gesto de solidariedade e também um ato de amor com
quem mais precisa.
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Entrega de alimentos marca o encerramento da
Campanha Juntos somos mais fortes
Desde 2020, são beneficiadas a Comunidade do Norte da Ilha
a Creche Monte Moriat, a Associação Laura dos Santos, a
ACAM, a MAP, a AACUEVA e Centro de Integração da Vila
Aparecida. Este ano, foi possível incluir mais duas entidades, o
Cantinho dos idosos e a Ocupação Carlos Marighella. A creche
Monte Moriat também teve um pedido especial: recebeu uma
máquina de lavar roupas.


Queremos agradecer a todos que colaboraram e dizer que,
possivelmente, a resposta para a pergunta que fizemos lá no
início do texto, sobre o que mede o sucesso de uma
campanha tenha mais uma resposta: a gratidão de quem
recebe as doações.
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