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Nem as derrotas nem as vitórias 
são definitivas. Isso dá uma 

esperança aos derrotados, e deveria 
dar uma lição de humildade aos 

vitoriosos.
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Vivemos um tempo difícil e, neste 
momento, por um lado, se vislumbram 
mais derrotas do que vitórias. Por outro, 
haveremos de continuar firmes em nossa 
luta, com esperança de vitórias futuras.



Neste informativo, caro filiado ou servidor 
não filiado ao SINDALESC, mais do que 
informar, queremos interagir e fazer um 
convite para você fazer parte do texto, 
responder, se posicionar e opinar sobre os 
assuntos que iremos tratar aqui, clicando 
em cada link e respondendo às indagações.

ALEXANDRE MELO - Presidente do Sindalesc




Cenário 01 - Reposição inflacionária 
sobre nosso salário
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Tivemos uma negociação salarial 
esquisita, como nunca antes. 
Entenda o caso:

Como você avalia a condução do Sindalesc diante das condições 
existentes?

REAÇÃO 01 - A direção do 
Sindalesc se mobilizou para abrir 
negociação e argumentou que, 
pelo prazo, a LC 173 não se aplicava 
aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa 
Catarina (Alesc), pelo menos para o 
ano de 2020. Entretanto, 
inicialmente, não houve consenso.



REAÇÃO 02 - O Sindalesc 
convocou uma assembleia virtual e 
convidou o ex-Presidente da Alesc 
para um debate aberto. Ele 
confirmou presença, mas não 
compareceu. Enviou 
representante, que, por sua vez, se 
comprometeu a negociar.



REAÇÃO 03 - Após longo período 
de negociação com 
fundamentações legais para a 
concessão da reposição, a Alesc, 
por meio da Procuradoria, fez um 
parecer confirmando a legalidade 
da reposição de 2020 pelo IGP-M, 
que seria concedido em janeiro de 
2021, tendo em vista que o ato 
36/2020 vedava qualquer benefício 
até 31 de dezembro de 2020 no 
âmbito da Alesc.

Ação 01  

No dia 28 de maio de 2020 
[depois do prazo da nossa 
data-base: 1º/05], foi 
decretada pelo Presidente da 
República a Lei 
Complementar 173 (LC 173), 
que estabelece a suspensão, 
dentre outras, de “novas 
despesas com pessoal” até 31 
de dezembro de 2021. 

Clique Aqui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp6iCtUh2Yifz24UMEOqjxaLi8SauPHvJOUCIecehrBF64Dw/viewform
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Como você avalia a postura do ex-Presidente da 
Alesc neste processo?

ATO DA MESA Nº 340, 
de 15 de dezembro de 
2020. Dispõe sobre a 
revisão geral, o valor 
referencial de 
vencimento dos 
servidores, o valor do 
auxílio-alimentação e 
do auxílio-saúde no 
âmbito do Poder 
Legislativo. 

Acessar

REAÇÃO 01 - O Sindalesc reagiu ao 
“golpe” e buscou esclarecimentos, 
mas não havia mais com quem 
conversar, pois, por motivos 
externos, ficamos num vácuo da 
Presidência da Alesc no mês de 
janeiro.



REAÇÃO 02 - Tão logo o atual 
Presidente da Alesc assumiu, o 
sindicato passou a pressionar para 
conceder a diferença entre o 
IGP-M (6,69%) e o IPCA (2,4%), que 
deixou pendente um percentual 
de 4,29 %.

Ação 02  

Em Ato da Mesa 340/2020, o 
ex-Presidente da Alesc 
concedeu reajuste referente 
a 2020 para ser pago em 
janeiro de 2021, com base no 
IGP-M (6,69%), porém, em 
seguida, recuou, anulou a 
decisão e editou outro Ato, 
mudando o percentual para 
2,4%, com base no IPCA, 
copiando a decisão do 
Tribunal de Contas de Santa 
Catarina (TCE/SC).

Clique Aqui

http://www.alesc.sc.gov.br/diarios/pdf/7768dia.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN2mRpn7_Qv3WS_eebqf17rHN4gtkvmCjnvMGdCPWdydSvng/viewform
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Ação 03  

Em 21 de junho de 2021, o 
TCE tomou uma decisão no 
mínimo estranha, contrária à 
anterior, afirmando que 
nenhum órgão deveria 
conceder reposição 
inflacionária, nem em 2020 
(cancelando a reposição do 
ano anterior, incluindo 
vale-alimentação), nem em 
2021. O que levou ao corte 
imediato dos servidores do 
Tribunal de Contas e a 
publicação de um ato interno 
do Tribunal de Justiça para 
retirar a reposição já 
concedida. No entanto, 
ambos conseguiram uma 
liminar na justiça. O 
Sindalesc, por meio de 
diálogo e de um bom parecer 
da Procuradoria, conseguiu 
administrativamente a 
manutenção da reposição de 
2020, que foi avalizada pela 
Mesa Diretora no dia 18 de 
agosto de 2021.

REAÇÃO 01 - A intromissão inédita 
do TCE, em matéria de reposição 
inflacionária, atingiu todos os 
servidores públicos estaduais, o 
que levou os sindicatos 
organizados no Fórum dos 
Servidores Estaduais, dentre eles o 
Sindalesc, a se mobilizar para 
repudiar o posicionamento do TCE.
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Na sua opinião, qual é o 
melhor caminho para 
alcançarmos nossos 
objetivos?



(  ) Continuar negociando a 
reposição inflacionária de 
salário de 2021.

(  ) Buscar uma nova 
negociação incluindo outras 
perdas por meio de um 
Projeto de Lei.

(  ) Negociar até o limite do 
diálogo.

(  ) Judicializar as perdas 
imediatamente.


Ação 04  

Por meio de negociação do 
sindicato com a Presidência 
da Alesc, a Procuradoria da 
Casa emitiu parecer, se 
diferenciando do TCE — pelo 
menos mantendo o ajuste de 
2020 — e deixando pendente 
a negociação de 2021.


Clique Aqui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRqg7xbv-hCjzyFSS_T5IOHnD_0FGWcROwpx5CWqmcxjM7sQ/viewform


Cenário 02 – Ataque aos direitos 
trabalhistas, lá e aqui
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Mesmo sabendo que raros foram 
os momentos em que se respeitou 
os direitos dos servidores públicos 
neste país, nunca houve um 
governo tão inimigo dos servidores 
quanto o atual, a continuidade de 
um pacote de maldades iniciado 
com o mandato tampão de Michel 
Temer, que promoveu a Reforma 
Sindical e a Reforma Trabalhista, 
numa tentativa explícita de 
“quebrar” a força de resistência do 
movimento sindical, além de 
“liberar geral” a terceirização nas 
atividades-fim do serviço público e 
impor a EC 95, que congelou as 
despesas com saúde e educação 
por 20 anos.

REAÇÃO 01 - O Sindalesc debateu, 
mobilizou, pressionou os 
parlamentares federais 
catarinenses e se articulou com 
todo o movimento sindical de 
servidores públicos do Brasil 
contra essa reforma, desde o início 
de 2020. Houve pequenos ajustes, 
mas não conseguimos impedir a 
"gana" dos neoliberais em destruir 
direitos dos servidores públicos.


Ação 01 – PEC 186/EC 
109  

Dando seguimento, o 
governo atual se aproveitou 
do contexto da pandemia 
para apresentar a PEC 186, 
que, no final, foi rebatizada 
de EC 109 e aprovada 
finalmente no Senado em 15 
de março de 2021. 
Congelando reajuste e 
concursos públicos, para 
haver excedente fiscal para 
pagamento de dívidas, ela 
privilegia o sistema 
financeiro em detrimento do 
serviço público.
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Ação 02



Como se não bastasse, está 
em tramitação a PEC 32, da 
Reforma Administrativa, que 
pretende prioritariamente 
acabar com a estabilidade 
dos(as) servidores(as), 
incluindo avaliações de 
desempenho, inclusive 
virtualmente, pelos usuários, 
o fim da progressão por 
tempo de serviço, entre 
outros retrocessos.

Reação 01 - Além de campanhas 
permanentes nas redes sociais e 
de outras reações, o Sindalesc 
reuniu-se com o relator da 
Reforma Administrativa, o 
deputado catarinense Darci de 
Matos,  para reivindicar a 
valorização do serviço público. O 
presidente, Alexandre Melo, o 
representante do SINJUSC, Neto 
Puerta, e o representante da 
Associação Catarinense do 
Ministério Público, Marcelo Gomes, 
estiveram reunidos com o referido 
deputado no dia 9 de abril de 2021 
e encaminharam, por escrito, as 
mudanças sugeridas ao projeto, já 
que este projeto ainda não 
esgotou sua tramitação no 
Congresso. A luta continua!
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Ação 03



Depois de se livrar do 
impeachment, o governo 
estadual voltou com tudo e 
começou seu mandato 
retirando direitos 
previdenciários dos(as) 
servidores(as) estaduais. A 
famigerada Reforma 
Previdenciária, que havíamos 
conseguido retirar da pauta 
em 2020, voltou em regime 
de urgência, passou por uma 
audiência pública que ouviu 
as entidades empresariais, 
dezenas de entidades 
representantes, a segurança 
pública e alguns poucos 
sindicatos, que foram 
unânimes em se contrapor à 
reforma. Com o objetivo de 
taxar os(as) aposentados(as) 
que ganham menos, ela 
aumenta o tempo de serviço, 
prejudicando mais as 
mulheres, e traz muitos 
outros prejuízos. 

REAÇÃO 01 - Foram realizadas 
muitas reuniões, tentativas de 
emendas (algumas periféricas, 
incluídas no substitutivo global 
aprovado na Alesc), várias 
manifestações presenciais do 
Sindalesc, em conjunto a 
representantes da Afalesc e outros 
sindicatos de servidores estaduais, 
mas, mesmo sob pressão, no dia 4 
de agosto de 2021, por 31 votos a 
favor e 9 contrários, o plenário da 
Alesc aprovou a proposta do 
governo. 



Não vamos esquecer!
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PSD

PR

MDB

PSD

MDB

PSB

PR

PDT

PSL

MDB

PSL

PRB

PP

MDB

MDB

Marlene Fengler

Mauricio Eskudlark

Mauro de Nadal

Milton Hobus

Moacir Sopelsa

Nazareno Martins

Nilso Berlanda

Paulinha

Ricardo Alba Servidor do TJSC!


Romildo Titon

Sargento Lima

Sergio Motta

Silvio Dreveck

Valdir Cobalchini

Volnei Weber

MDB 

PSL 

PSB

PSL 

MDB 

PSDB 

PSL 

MDB 

PSD 

PSC

MDB 

PSL

PP 

PP 

PSD 

PSDB 

Ada De Luca

Ana Campagnolo

Bruno Souza

Coronel Mocellin

Dirce Heiderscheidt

Dr. Vicente Caropreso

Felipe Estevão

Fernando Krelling

Ismael dos Santos

Jair Miotto 

Jerry Comper

Jessé Lopes

João Amin

José Milton Scheffer

Julio Garcia

Marcos Vieira

A favor do governo e contra os servidores!
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Defenderam os servidores e votaram contra a reforma!

Fabiano da Luz

Ivan Naatz

Kennedy Nunes

Laércio Schuster

Luciane Carminatti

Marcius Machado

Neodi Saretta

Padre Pedro Baldissera

Rodrigo Minotto

PT

PV

PSD

PSB

PT

PR

PT

PT

PDT
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Qual é a sua opinião sobre a participação do Sindalesc nas lutas 
conjuntas contra a Reforma da Previdência do Estado de Santa Catarina?



(  ) Foi importante o Sindalesc ter participado de todas as ações contra a 
Reforma da Previdência.

(  ) O Sindalesc não deveria ter participado das mobilizações. 

(  ) O Sindalesc deveria ter feito sua própria mobilização, 
independentemente das outras categorias.

Clique Aqui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ0Lm7qTwF4ovde0a3mng0IDi2dz_IoB8r7ZDzPiVlxcV8gw/viewform
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Contudo, seguimos firmes na defesa do 
serviço e dos(as) servidores(as) públicos(as), 
especialmente dos(as) trabalhadores(as) da 

Alesc.

“



Presidente da Alesc garante o concurso!
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Em reunião com o Gabinete da 
Presidência, o representante do 
Sindalesc e da Afalesc obtiveram a 
confirmação do Chefe de Gabinete 
da Presidência da Alesc e do 
Diretor Geral que haverá concurso 
público e que já está tramitando o 
processo de licitação da banca que 
será contratada e que dará 
prosseguimento ao processo de 
realização, levando à aplicação das 
provas para a data mais próxima 
do final do ano, momento no qual, 
esperamos, a pandemia esteja 
mais controlada. 



As negociações continuam
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Temas como a ADI 5441; a Reforma da Previdência; a PEC 32 ou Reforma 
Administrativa e a Covid-19 têm forte poder de destruição sobre os(as) 
servidores(as) públicos(as).

Depois de muitas idas e 
vindas, o Sindalesc 
apresentou uma proposta de 
PL para abranger o conjunto 
das pautas pendentes que 
foi bem recebida pelo 
Presidente da Alesc, que, por 
sua vez, enviou para a 
Procuradoria, para análise 
técnica. Essa é nossa luta 
para recuperar as perdas. 
Fique Ligado!!!

PL da minirreforma

Nós não vamos recuar nem 
nos intimidar. Por isso, 
protocolamos ofício 
solicitando pauta com o 
Presidente da Alesc, 
Deputado Mauro de Nadal, 
para discutirmos os assuntos 
que ficaram pendentes. 
Entre eles, está a questão do 
reenquadramento dos níveis 
da carreira. 

Progressões
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Diante das perdas de direitos sofridas nestes 
últimos anos, você acredita na força dos(as) 
trabalhadores(as) unidos(as) para conquistar 
uma minirreforma que recoloque as condições 
financeiras e de carreira da nossa categoria? 

(  ) sim (  ) não  (  ) talvez



Você, pessoalmente, tem disposição de 
participar desta luta? 

(  ) sim (  ) não  (  ) talvez



Deixe sua sugestão:


Visite nosso site:



 


Foi publicado no 
Diário Oficial o ATO 
DA MESA Nº 239, de 1º 
de junho de 2021, 
relativo às 
consignações de 
empréstimos 
bancários ampliados 
em 120 meses, 
resultado da 
negociação do 
Sindalesc e da Afalesc 
com o Presidente da 
Casa.

Consignado

Acessar

Clique Aqui

https://sindalesc.org.br/2021/06/01/consignacoes120meses/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYLjAxPjgQgALpEd-4ONbTu9JZXRLA3bqfjl61Kd3OnCOxHA/viewform
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O Sindalesc e a Afalesc continuam 
vigilantes, conscientizando, exigindo 
medidas de segurança e apoiando a 
campanha Vacina Já para todos e todas.
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Oi, amigo. 



De máscara, não vejo 
teu sorriso. Não vejo 
quando seguras nos 
lábios o choro ou a 
frustração ao ouvir a 
notícia de que mais 
alguém se foi. 



De máscaras, à 
distância, cada um 
em sua casa, fica mais 
difícil te abraçar e te 
confortar. 



Mas é de casa, à 
distância, de máscara, 
que reaprendo a te 
ver. 



Hoje, mesmo sem 
estar aí, eu te vejo e 
sinto tuas 
turbulências. Sei que 
não é o melhor 
momento e que 
palavras não mudam 
tuas aflições, mas 
quero te enviar por 
meio delas meu 
carinho e meu desejo: 



Força! Espera! Vai 
passar. 

E, quando passar, 
momento em que 
não estaremos mais 
de máscara ou 
distantes, poderemos, 
enfim, nos abraçar. 



Força! 

O Sindalesc tem feito 
os melhores esforços 
para reivindicar a 
melhoria dos 
procedimentos de 
prevenção à Covid-19 
e está nacionalmente 
engajado em 
campanhas pela 
VACINA JÁ! 
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No dia 12 de maio, os presidentes do Sindalesc 
e da Afalesc, respectivamente, Alexandre Melo 
e Valter Damasco, estiveram reunidos 
mediante encontro virtual com o Presidente 
da Comissão de Saúde, Deputado Neodi 
Saretta, para pedir seu apoio na luta pela 
prevenção contra a Covid-19 na ALESC. 
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Assédio no Ambiente de Trabalho

Suzana da Rosa Tolfo

Doutora em Administração; 
Subcoordenadora do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Processos 
Psicossociais e de Saúde nas 
Organizações e no Trabalho - 
UFSC; Coordena eventos 
relacionados ao trabalho sobre a 
Prevenção ao Assédio Moral e os 
Riscos Psicossociais e Saúde.



Renato Tocchetto de Oliveira

Mestre em Engenharia de 
Produção pela UFSC; Coordenador 
do convênio de pesquisa entre a 
UFSC e a Superintendência 
Regional do Trabalho no Estado de 
Santa Catarina; Subcoordenador 
do Núcleo de Estudos de Processos 
Psicossociais e Saúde nas 
Organizações e no Trabalho

Este tema vem sendo debatido semanalmente num GT específico do 
Sindalesc e foi apresentado na Live, que ocorreu no dia 8 de julho, com 
mediação da Vice-Presidente do Sindalesc, Aline Covolo Ravara, e 
participação dos seguintes debatedores: 

Link da Live:



https://www.youtube.com/watch?
v=Z58e20MscwQ Acessar

https://www.youtube.com/watch?v=Z58e20MscwQ


De nossa parte, você, servidor(a), sempre 
será escutado(a).
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A Assembleia Ordinária virtual do Sindalesc aprovou as contas por 
unanimidade!
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Além da Assembleia Geral 
Ordinária para apreciação das 
contas do sindicato, houve outras 
duas assembleias virtuais para 
debater com a categoria os temas 
que nos dizem respeito.

Na 6ª Assembleia, debatemos os 
possíveis efeitos das reformas e a 
necessidade de nos mobilizarmos 
para mudar essa situação.   

Imediatamente após a aprovação 
da Reforma da Previdência, 
chamarmos a 7ª Assembleia para 
avaliar os efeitos e desafios futuros.




Campanha do Agasalho 2021, com o 
slogan “Doe agasalhos e aqueça 
corações”
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A campanha arrecadou mais de 
1.100 peças como roupas, 
agasalhos, cobertores, calçados, 
meias e demais itens para aquecer. 
Todos os itens arrecadados foram 
destinados às mesmas entidades 
que participam da Campanha 
juntos somos mais fortes.


Como o frio veio mais cedo e de 
maneira mais intensa, iniciamos a 
Campanha do Agasalho 
concomitantemente com a 
campanha Juntos somos mais 
fortes. Contamos com quatro 
pontos de coleta, quais sejam: 
Palácio Barriga Verde, Prédio 
Administrativo da Alesc, Sindalesc 
e Afalesc. Para quem quisesse doar 
sem sair de casa, tivemos a opção 
"delivery", por meio da qual as 
pessoas agendaram data e horário 
de entrega. 



Nossa responsabilidade socioambiental 
é levada a sério
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O SINDALESC, em conjunto à AFALESC e à AFIPOLESC, promoveram 
neste ano a segunda edição da Campanha Juntos somos mais fortes, 
que teve uma arrecadação de mais de 60 mil reais.

Os critérios para as doações foram os mesmos de 2020, inclusive as 
entidades beneficiadas, pois entendemos que dessa forma se torna um 
auxílio mais efetivo e estabelecemos vínculos com as comunidades.



Além disso, tivemos outro cuidado, que foi perguntar às entidades do 
que elas mais precisavam. Um pedido, em especial do Norte da Ilha, nos 
surpreendeu: uma máquina de costura para emendar caixinhas de leite, 
para forrar as casas, impedir a passagem do vento e amenizar o frio.



Podemos afirmar que mais uma vez esta campanha foi um sucesso. 
Acompanhe a prestação de contas e veja o vídeo institucional que 
preparamos para você.



Prestação de contas:
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Arrecadação financeira total – R$ 61.620,00

Distribuição do valor arrecadado

DESTINO

Máquina de costura


Cestas básicas, proteínas, embalagens para 
marmitas, fraldas, itens de higiene e itens de 

limpeza

Total


Entrevistas na Alesc Campanha Juntos somos mais fortes - 22 de julho



Entidades que receberam as doações:



- Comunidades do Norte da Ilha;

- MAP – Mãos que Acolhem e Partilham (Ingleses);

- Associação Pró-Brejaru (Palhoça);

- Associação Vivendo e Aprendendo - Maloka;

- ACAM (Morro Mocotó);

- Creche Monte Moriat – Serrinha (São José);

- Centro Integração Social da Vila Aparecida.


VALOR

R$ 2.800,00





R$ 61.620,00


R$ 58.820,00

95

% 

5


Sindalesc e 
Afalesc

Campanha 
solidária de 

servidores da 
Alesc

É notícia 
da TV AL 

Ao vivo na 
TV AL

Clique Aqui

https://www.youtube.com/watch?v=xoLZOfyc1cM&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=1iGZNC6dkRg
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/radioal/noticia_single_radioal/campanha-solidaria-de-servidores-da-alesc-beneficia-comunidades-carentes-da
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/tval/noticia_single_tval/sindalesc-e-afalesc-prestam-contas-da-campanha-juntos-somos-mais-fortes
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Lutamos por serviços públicos e pelos 
mais vulneráveis!

Documentário - Juntos somos 
mais fortes



https://www.youtube.com/watch?
v=7-zL9-2sHv0Acessar

https://www.youtube.com/watch?v=EWI1mHkvHS0
https://www.youtube.com/watch?v=EWI1mHkvHS0


Vem aí a Campanha Pegada Ambiental
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O Sindalesc convidou três 
servidores comprometidos com o 
tema ambiental, que atuam em 
áreas distintas, para colaborar, de 
maneira voluntária, na execução 
de um novo projeto. Depois de 
mais de dois meses de reuniões 
semanais, a Campanha Pegada 
Ambiental ficou pronta para ser 
lançada nas redes (fotos e arte)



O projeto une entidades sociais, 
membros do Poder Legislativo, 
servidores da ALESC e sociedade 
civil em torno da promoção de 
ações de cuidado com o meio 

ambiente, com o objetivo de 
organizar, entre outras atividades, 
oficinas ligadas ao tema, 
divulgação do programa Alesc 
Sustentável, conscientização para 
o reaproveitamento de água e para 
o tratamento adequado de lixo, 
além de incentivo do plantio de 
árvores nativas e distribuição de 
mudas nas comunidades sociais 
atendidas nos projetos sociais do 
Sindalesc e da Afalesc.
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Marcelo Lubi	

Servidor lotado na 
Coordenadoria de Serviços 

Técnicos - Graduado em 
Marketing e Pós-Graduado 
em Gestão Estratégica de 

Pessoas e Gestor do 
Projeto Alesc Sustentável


Armando Luciano 
Carvalho Agostini	

Servidor lotado na 
Consultoria Legislativa - 

Mestre em Ciência Jurídica 
na área ambiental, com 

dupla titulação 
(Universidade do Vale de 
Itajaí e Universidade de 
Alicante, na Espanha)

Alésio dos Passos 
Santos

Coordenador do Projeto 
Farmácia Viva Itinerante 
com o Deputado Padre 

Pedro Baldissera

A responsabilidade socioambiental precisa se tornar uma postura das 
pessoas e instituições para resgatar qualidade de vida e dignidade na 
sociedade. O Sindalesc e a Afalesc têm como propósito a defesa dos 
serviços públicos, que depende transversalmente da qualidade de vida 
da população em geral e, portanto, está vinculada às condições 
socioambientais. Sendo assim, nossas entidades buscam somar esforços 
nas comunidades e protagonizar este tema em suas bases e no espaço 
político em que atuam, no âmbito do poder legislativo catarinense.



Acompanhe a programação.
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Qual é a sua avaliação sobre as campanhas 
socioambientais promovidas pelo Sindalesc em 
conjunto à Afalesc e à Afipolesc?

(  ) Ótimas e devem continuar.

(  ) Regulares e deveriam mudar.

(  ) Ruins e desnecessárias.



Você normalmente participa dessas 
campanhas?

(  ) sim  (  ) não



Se não participa, gostaria de participar?

(  ) sim  (  ) não



Deixe suas sugestões:


Cumprindo com todos os protocolos sanitários, 
voltamos com o atendimento jurídico 
presencial na sede do Sindalesc. 



Entretanto, mesmo assim, eles precisam ser 
previamente agendados pelo telefone (48) 
3223-1600. Todas as segundas-feiras, das 10h30 
às 12h, estaremos lá para atendê-lo.  

Clique Aqui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNSnzh7OsG_357xDhcZ5TM5Yw9MHNNVLgOpbNnsdmaXOvLGg/viewform


O Sindalesc mudou seu contato 
telefônico e, portanto, seu WhatsApp. 



Adicione o número (48) 98809-0430 no 
seu celular, participe dos grupos oficiais 
do sindicato e receba sempre todas as 
notícias, novidades e demais 
informações do interesse de toda a 
nossa categoria. 





O número do Sindalesc mudou 
e o atendimento jurídico 
voltou a ser presencial. 

WhatsApp SINDALESC 

48 9 8809-0430
aCESSE aqui!
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Se você ainda não é filiado ao Sindalesc, faça 
sua filiação pelo site

Acessar

https://api.whatsapp.com/send?phone=5548988090430
https://sindalesc.org.br/filie-se/

