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Editorial

2021: o estado de confusão aumenta

Neste segundo ano de pandemia, todos estamos exaustos e sofrendo 
com forte pressão psicológica. Por isso, precisamos nos cuidar 
integralmente.

O SINDALESC tem clareza desta 
responsabilidade de se dedicar à 
atuação em diferentes frentes, 
todas em defesa dos servidores 
públicos e da nossa categoria.



Do geral para o específico, 
estamos inseridos nas 
mobilizações nacionais em 
conjunto com a FENALE e com 
outros sindicatos de Assembleias 
Legislativas. Mais especificamente 
no estado, estamos atuando 
coletivamente com os outros 
sindicatos de servidores públicos, 
para resistir às contrarreformas do 
governo federal impostas por meio 
das PECs 186, PEC 188 e PEC 32, 
todas que visam retirar direitos dos 
servidores,; além de tentar barrar 
aqui em Santa Catarina a 
“famigerada” Reforma da 
Previdência, que pode entrar na 
pauta a qualquer momento.



Somado a isso deste trabalho, 
estivemos muito focados neste 
início do ano de 2021 no cenário 
conturbado da ALESC: primeiro, 
vivenciamos uma situação com o 

ex-presidente, que, na ocasião, 
assumiu um compromisso com o 
SINDALESC sobre a reposição e 
depois acabou não honrando sua 
palavra, refazendoe refez o Ato de 
Mesa e concedendo apenas uma 
parte da reposição, no apagar das 
luzes. Sem desfecho, ficamos sem 
respostae nós, ficamos no vácuo, 
por mais de um mês, até assumir a 
nova Mesa,; quando então foi 
pedido novo prazo para avaliar a 
situaçãodepois, a nova direção 
pediu um tempo para tomar pé da 
situação;, contudo, nenhum sinal 
de boas notícias.



Logo na primeira audiência com o 
Presidente da ALESC, Mauro de 
Nadal, pautamos a diferença da 
reposição de 2020, a nova 
data-base de 2021, o cumprimento 
do Art. 33 da Resolução 002/2006, 
que trata de incorporações e da 
carreira, além do Projeto de 
Resolução sobre Serviço à 
Distância, que apresentamos ano 
passado, do concurso público e da 
preocupação com a situação da 
Covid-19.
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Nossa primeira decepção se deu 
pela postura negacionista e 
inconsequente em relação à Covid, 
motivo pelo qual decidimos entrar 
na justiça pedindo o cumprimento 
dos decretos estaduais e 
municipais pelo funcionamento da 
ALESC. O mesmo procedimento 
tomamos em relação à diferença 
da reposição de 2020, pois, a Mesa 
da ALESC tenta se esconder atrás 
de um memorando do Tribunal de 
Contas.



Mas, o SINDALESC não vai se 
intimidar. Seguiremos dialogando 
enquanto houver espaço e, 
mesmo que as portas se fechem, 
vamos tomar outras providências, 
nem que para isso tenhamos que 
esgotar todas as possibilidades e 
partir para outras medidas, pois, 
queremos ir adiante e anunciamos 
nossa nova pauta de lutas que 
estamos preparando para lançar 
nos próximos meses: A 
CAMPANHA CONTRA O ASSÉDIO E 
À VIOLÊNCIA MORAL E SEXUAL 
NO TRABALHO.



Por fim, nosso sindicato não para e 
temos a satisfação de apresentar 
nossa campanha de renovação das 
mídias digitais do SINDALESC. 



Aguarde as novidades. 
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Iniciamos o novo ano com uma 
“palavra rasgada” pelo 
ex-presidente da ALESC, que 
concedeu e depois voltou atrás no 
percentual de reposição da nossa 
data-base. Ainda que tenha sido 
uma conquista, garantir a 
reposição em ano de pandemia, o 
que nos deixou indignados foi a 
forma que nos tiraram parte do 
que foi acordado. Portanto, nossa 
primeira reivindicação da nova 
Mesa foi honrar com o que havia 
sido comprometido.



O Presidente da ALESC, Mauro de 
Nadal, pediu um prazo de 20 dias 
para responder às pautas do 
SINDALESC, o que foi referendado 
na 5ª Assembleia Virtual, no dia 09 
de março deste ano.





















Tão logo o TCE anunciou o 
“famoso” memorando sobre 
data-base, recomendando o índice 
do IPCA, e não IGPM, como 
geralmente foi usado pela 
Assembleia, quando este índice 
ficava abaixo daquele, o 
SINDALESC entrou na justiça para 
cobrar a diferença da reposição de 
2020 que foi concedida e depois 
retirada injustamente.

Pague o que nos deve
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O SINDALESC acompanhou a comissão especial do Concurso Público e 
inclusive estabeleceu convênio com Cursinhos para conceder desconto 
aos familiares de servidores da Casa e a pessoas de baixa renda. Apesar 
disso, na audiência com a nova direção da ALESC, ao pedir celeridade no 
processo do Concurso Público, a resposta do Presidente Mauro de Nadal 
foi de que “estava surpreso com o valor da empresa contratada para fazer 
o concurso”. Vamos continuar na pressão para evitar que seja 
“engavetado”

VACINA
JÁ para todos e todas.


Outra pauta judicializada foi em 
relação às medidas sanitárias da 
Covid na ALESC. O SINDALESC fez 
o pedido para diminuir o fluxo e 
aumentar os controles e as 
recomendações, porém, a resposta 
foi contrária, inclusive promovendo 
eventos que causaram 
aglomerações, desrespeitando os 
decretos estadual e municipal. 
Diante disso, o sindicato acionou o 
Ministério Público para tomar 
providências frente ao 
comportamento negacionista da 
direção desta Casa. 



Além disso, nosso lema é  
 

Vacina já

Concurso público é nossa bandeira

04



ADI 5441 continua na pauta

Mobilizados para barrar as 
contrarreformas     

Depois dos encaminhamentos dos 
embargos declaratórios feitos pela 
Procuradoria da ALESC, com a 
articulação do SINDALESC e de 
outros sindicatos interessados, as 
bancas de advogados mantiveram 
vigilância em Brasília e, no último 
dia 12 de abril finalizou a votação 
dos embargos, sendo nove votos 
contrários e apenas dois favoráveis, 
ou seja, foi mantido o mérito da 
ADI. Sendo assim, o SINDALESC e 
demais sindicatos aguardam a 
publicação do acórdão para definir 
os próximos passos.





Desde janeiro viemos atuando 
coletivamente nestas pautas da 
PEC 186 e PEC 32.

No dia 15 de março realizamos um 
importante seminário “Impactos 
das PECs 186 e 32 e o futuro do 
serviço público” com um dos 
maiores especialistas deste tema 
no Brasil, o assessor parlamentar e 
consultor sindical VLADIMIR 
NEPOMUCENO, confira:


Acesse a Nota de Esclarecimento sobre as três letras do Artigo 33 .

05

https://www.instagram.com/tv/CMnVegTnR2d/
https://youtu.be/g3Xyib0XXEc
https://sindalesc.org.br/2021/04/13/nota-de-esclarecimento-3-letras/


No dia 24 de março, 
participamos 
juntamente com os 
demais sindicatos de 
servidores públicos de 
Santa Catarina, da 
mobilização nacional 
contra as PECs, nas 
redes sociais e com 
carros de som 
circulando nas 
principais cidades do 
estado.



Por fim, o Presidente do 
SINDALESC, do SINJUSC e a 
Associação do Ministério Público 
Estadual, se reuniram com o 
relator da PEC 32, Deputado Darci 
de Matos (PSD/SC), para pedir a 
retirada dos pontos que 
prejudicam os servidores, ou seja, 
toda a PEC. O Deputado foi solícito, 
porém, a pressão continua sobre 
toda a bancada federal 
catarinense, que apenas um 
deputado já manifestou 
reiteradamente que é contrário à 
PEC, agora queremos o 
posicionamento dos demais.
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Foram diversas atividades de iniciativa do SINDALESC

Mês  especial da mulher

Roda de Conversa 
com as mulheres 
sindicalistas sobre “A 
importância das 
mulheres na luta 
sindical”.

20212min  28s

Mulheres Negras

20212min  04s

Maternidade

20210min  42s

Mulher na Pandemia

20212min  22s

SINDALESC homenageia todas as mulheres
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https://www.youtube.com/watch?v=IxRKvnflgpw
https://www.youtube.com/watch?v=XZ157CAroB8
https://www.youtube.com/watch?v=4jxsIgWvl_c
https://www.youtube.com/watch?v=Ht7JPVYQ0Uc


Acompanhe a 
prestação de contas  
do Natal Solidário: 

aCESSE aqui!

Para não esquecer: nossa prestação de 
contas da Campanha Natal Solidário 
2020 
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https://sindalesc.org.br/natal-solidario/


Dona Laura Maria dos Santos não é um 
número, é uma vida dedicada aos outros

Quando morre um último homem indígena de uma etnia, com ele todos 
morremos um pouco, disse o jornalista Julián Fuks. Quando o mesmo 
acontece com uma líder comunitária e presidente de uma ONG como a 
Associação Pró-Brejaru, também perdemos todos. Perdemos porque, 
apesar de não serem as únicas pessoas a fazer algo pelos seus, elas têm 
um conhecimento, uma vivência e uma força que são muito importantes 
para a  sobrevivência e o bem-estar de todos os que 

que fazem parte da comunidade.



Laura Maria dos Santos, ou Dona Laura, sempre esteve preocupada em 
oferecer, entre outros, programas de educação complementar à escola, 
serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos, e desenvolvimento de qualificação 
profissional a crianças e adolescentes de comunidades da região do 
Brejaru e Frei Damião, localizadas em Palhoça/SC. 
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Ela esteve conosco nas campanhas 
“Juntos Somos mais Fortes” e 
“Natal Solidário”, ambas realizadas 
em 2020, sempre de maneira 
muito querida, simpática e gentil. 
Infelizmente a covid-19 a levou, 
assim como o líder indígena. Esta 
doença avassaladora tem levado 
muitas pessoas. Todo dia um novo 
recorde. Mas Dona Laura não é 
apenas um número. Ela era uma 
vida, uma história, uma trajetória, 
uma pessoa que se doava para 
aliviar a dor dos outros.




Com a esperança de dias melhores 
e na certeza de que seu trabalho 
fica como exemplo para os 
colaboradores da associação e 
para todos, nós, do SINDALESC e 
da AFALESC, nos solidarizamos 
com a dor dos seus familiares e de 
toda a comunidade, que fica assim 
ainda mais carente. Aproveitamos 
para agradecer as ações e os 
momentos partilhados. E 
precisamos afirmar que, por você e 
por todos, continuaremos na luta 
para ajudar pessoas a mudar suas 
condições econômicas e sociais, 
nos colocando à disposição para 
também “servir de ponte” entre 
mundos tão desiguais!
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SINDALESC de cara nova: mídias digitais 
atualizadas

www.sindalesc.org.br

Atuamos em pandemia desde o primeiro dia deste mandato do 
SINDALESC. Mesmo assim, nosso trabalho não parou um instante 
sequer. Adaptamo-nos à nova realidade e seguimos atendendo, 
conversando, debatendo, mobilizando e lutando virtualmente, sem 
deixar a desejar.



Contudo, o SINDALESC já merecia uma repaginada na sua marca. A nova 
identidade visa posicioná-la em um contexto mais atual e moderno mas 
sem desapegar-se da bagagem e história construída há mais de 30 anos 
pela SINDALESC.



Outra novidade também na comunicação do sindicato é o novo site da 
entidade. Ao acessar o endereço  você encontrará 
um visual mais leve, dinâmico e intuitivo, o que facilita o encontro do 
conteúdo de seu interesse. Com um layout totalmente responsivo, o seu 
formato  de adapta de acordo com o equipamento usado para o acesso 
(celular, tablet ou computador).
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Depois de muito estudo e testes, 
colocamos no ar, no dia 09 de 
março, o novo site, que possibilita 
que o internauta tenha acesso a 
todos os  canais digitais, como 
youtube e podcast. Nos Menus é 
possível encontrar acessos das 
informações sobre o sindicato, 
notícias,informativos , SINDALESC 
social, Campanhas , filiação e 
denúncias, bem como nossos 
horários, telefones, endereços e 
mapas de localização, além de área 
reservada para associados 
cadastrados, com informações 
funcionais.

https://sindalesc.org.br
https://www.youtube.com/channel/UCaArNfHZtgPGqSAW0DOGA3Q
https://twitter.com/Sindalesc
http://instagram.com/sindalesc/
https://www.facebook.com/Sindalesc.Sindalesc
https://sindalesc.org.br/
https://sindalesc.org.br/
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Agora, queremos lançar uma 
campanha para ampliar 
seguidores, e adivinha quem 
nós trouxemos para fazer esse 
convite?



Ele mesmo, o "quirido" Mané 
Darci.



Aguarde !!!



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.

Expediente interno na

sede do SINDALESC

WhatsApp SINDALESC 

48 9 9850-9231
aCESSE aqui!

SINDALESC
ATENDIMENTO
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5548998509231

