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Estamos chegando ao final de mais um ano de muitas lutas e muitos 
projetos, em defesa dos(as) servidores(as) da ALESC, e também de toda a 
sociedade, em defesa do serviço público de qualidade para todos.



Como sempre, temos conquistas para comemorar e novos desafios para 
enfrentar, diante daqueles que defendem o Estado mínimo, tanto no 
governo federal quanto no nosso estado, na Alesc e mesmo dentro da 
nossa categoria, lamentavelmente.



Tivemos conquistas importantes e poderíamos estar ainda melhores não 
fosse a interferência de forças contrárias aos interesses dos servidores e 
da sociedade. Por isso, vamos refletir neste momento de Natal e 
passagem de ano e tomar consciência de quem está do nosso lado e 
quem só pensa nos seus interesses pessoais ou eleitorais, pois o próximo 
ano será de eleições e não podemos errar na escolha para depois sofrer 
na mão de quem quer nos destruir enquanto servidores e categoria.



Nesta edição vamos trazer informações gerais das lutas e projetos que 
desenvolvemos em 2021, sempre em defesa dos servidores e do serviço 
público em geral.

Boas festas e seguimos na luta.
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Num ano difícil para realizarmos 
eventos presenciais, difícil de 
mobilizar nossa categoria, 
optamos pela pressão 
permanente, quase todos os dias, 
de agosto até dezembro, com dois 
presidentes das entidades 
SINDALESC e AFALESC presentes 
no gabinete da presidência da 
ALESC, sem fotos, sem redes 
sociais, sem alardear, mas 
cobrando audiência e 
reivindicando nossos direitos.


A pandemia ainda não acabou, 
inclusive a vigência da Lei 
Complementar 173, que congelou 
reposição dos(as) servidores(as) em 
todos os níveis, só finaliza em 31 de 
dezembro deste ano. Portanto, 
nossa negociação de 15% de 
reposição para 2022 é mais do que 
uma conquista merecida. Temos 
nisso 8% de ganho real, 
diferentemente de qualquer 
categoria. Temos o que 
comemorar.

Reposição para 2022

Foram boas lutas em 2021: 
reposição, minirreforma, ADI 

5441, previdência e PEC 32
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Após o nosso direito de reposição 
estar bem encaminhado 
trabalhamos para viabilizar as três 
progressões suspensas no período 
de 2006 à 2008 relativas ao Art. 33, 
o que chamamos de Minirreforma, 
que também irá garantir uma 
recuperação dos(as) servidores(as) 
prejudicados pela ADI 5441. 
Tivemos êxito nas negociações e 
comemoramos nosso projeto 
aprovado com 33 votos nas duas 
votações em plenário, no dia 21 de 
dezembro de 2021.

Minirreforma
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a melhor estratégia tanto no 
âmbito administrativo como na 
justiça catarinense para continuar 
resistindo até a última instância 
em favor do servidor.



O SINDALESC continua na luta 
pela dignidade e segurança 
jurídica dos trabalhadores ativos e 
aposentados, como sempre fez, na 
ADI 5441 e como em outras 
situações.



Juntos somos mais fortes!

No dia 10 de setembro de 2021  
verificamos que se formou uma 
maioria, entre os ministros do STF, 
no julgamento da ADI 5441, 
acompanhando o voto do Ministro 
Relator, Alexandre de Moraes, que 
não conheceu os embargos e 
pedido de arquivamento do 
processo. Dessa forma, o ciclo da 
ADI 5441 no STF foi finalizado, mas 
a luta continua.



A diretoria do SINDALESC articulou 
reunião entre a assessoria jurídica 
de Brasília e a assessoria do 
SINDALESC para organizar 

ADI 5441
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O SINDALESC, com os demais 
sindicatos que participam do 
Fórum Catarinense, entrou na 
justiça pelos aposentados no dia 
20 de outubro de 2021, com um 
pedido de liminar suspendendo o 
desconto de 14% sobre os 
aposentados na faixa salarial de 
até seis salários mínimos, sendo 
concedida a liminar e depois 
cassada, pelo recém presidente do 
Tribunal de Justiça (TJ-SC), o ex-
deputado João Henrique Blasi.

A Reforma da Previdência foi 
aprovada em 12 de novembro de 
2019, comemorada e festejada pela 
maioria do Congresso Nacional e 
pelo governo federal.



Desde o início de 2020 o governo 
estadual encaminhou um projeto 
para a ALESC, regulamentando 
esta reforma aqui no estado, 
porém, com a luta conjunta do 
Fórum dos Sindicatos de 
Servidores de Santa Catarina, 
conseguimos protelar essa 
iniciativa que de toda forma só 
traria prejuízos para os servidores, 
especialmente os aposentados de 
hoje e também os futuros 
aposentados.



Enfim, em 04 de agosto de 2021, 
sob forte pressão do movimento 
sindical catarinense e contra a 
vontade dos(as) trabalhadores(as) 
o governo estadual, com apoio da 
maioria dos deputados da ALESC, 
aprovou a reforma da previdência 
na esfera estadual.

Somos contra a Reforma da Previdência
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    Manifestações de rua; 

    

    Pressão em Brasília; 



    Audiências individuais com a 
bancada federal catarinense; 



    Campanha nas mídias sociais, 
outdoors e carro de som.



A pressão surtiu resultado e, até o 
momento, a PEC 32 não foi votada 
no Congresso, contra a  intenção 
do governo federal e dos 
parlamentares que defendem o 
Estado mínimo.

A reforma da previdência foi uma 
imposição injusta dos governos 
federal e estadual, em conjunto 
com seus apoiadores do Estado 
mínimo no parlamento federal e 
estadual. O que dizer da PEC 32?



Este Projeto de Emenda à 
Constituição é um projeto de ódio 
contra os(as) servidores(as), uma 
tentativa de destruir o serviço 
público civil de carreira no Brasil, 
simplesmente para implementar o 
lado ruim e precarizado da lógica 
privada no serviço público, por 
exemplo, indicações políticas, 
eliminar as progressões de carreira 
trocando por “merecimentos” sob 
avaliação política das chefias, e 
assim por diante.



Os diretores do SINDALESC não 
mediram esforços na luta contra a 
PEC 32, com a FENALE, o Fórum 
Catarinense em defesa do serviço 
público e demais sindicatos de 
servidores públicos de Santa 
Catarina e do Brasil, agindo em 
todas as frentes possíveis: 

Vitória da mobilização sindical contra a 
PEC 32

Participe!  
Na pressão contra PEC 32

Acessar

VITÓRIA DA GARRA E DA RESILIÊNCIA, CONTRA QUEM 
APOSTAVA QUE SERIA UMA PAUTA PERDIDA

https://sindalesc.org.br/2021/10/06/na-pressao-contra-pec-32/
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Em 2021 foi arrecadado mais de 60 
mil reais e as entidades que 
receberam as doações foram as 
seguintes: 



    Comunidade do Norte da Ilha;



    Creche Monte Moriat;



    Associação Pró-Brejaru;



    ACAM (Morro do Mocotó); 



    MAP – Mãos Que Acolhem e 
Partilham;



    AACUEVA - Projeto Vivendo e 
Aprendendo;



    Centro de Integração Social da 
Vila Aparecida.

O SINDALESC, em parceria com a 
AFALESC e AFIPOLESC, iniciou a 
campanha solidária Juntos somos 
mais fortes com o objetivo de 
estender a mão às pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, 
especialmente em decorrência da 
pandemia.



Para cada real arrecadado, as 
entidades doaram mais um, e o 
valor foi revertido em cestas 
básicas, itens de higiene e 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs) para os servidores 
públicos da saúde, que foram 
distribuídos por entidades que 
atuam nas comunidades da 
Grande Florianópolis. Com isso se 
estabeleceu não um ato de 
caridade, e sim uma parceria social 
que soma esforços.


Juntos continuamos sendo mais fortes 
em 2021

Realizamos bons projetos em 2021: 
campanha Juntos somos mais 

fortes, Campanha do Agasalho e 
Pegada Ambiental 
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Acessar

GRATIDÃO A TODOS E TODAS QUE 
PARTICIPARAM



QUER SABER MAIS? 



ASSISTA NOSSO DOCUMENTÁRIO - 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES NO 

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=EWI1mHkvHS0&t=4s
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Nossa Campanha do Agasalho 
também vem se destacando pela 
criatividade, agilidade e formas de 
distribuição.

 

Além de ampliar os pontos de 
coleta neste ano de 2021 (Palácio 
Barriga Verde; Hall de entrada; 
Corpo da guarda; Prédio 
administrativo ALESC; Pilotis; 

SINDALESC e AFALESC), nosso 
sistema de Delivery faz muito 
sucesso e arrecadamos  mais de 
1.100 peças como roupas, 
agasalhos, cobertores, calçados, 
meias e demais itens para aquecer. 



Toda a arrecadação foi destinada 
às mesmas entidades que 
participam da campanha Juntos 
somos mais fortes.

Doe e aqueça seu coração
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Para isso, o SINDALESC E AFALESC 
convidaram alguns servidores 
engajados para compor um grupo 
de trabalho que ajudasse a pensar 
e executar as ações. São eles: 
Alesio dos Passos Santos, Marcelo 
Lubi e Armando Luciano Carvalho 
Agostini.



O projeto foi lançado em 20 de 
agosto, e no dia da árvore (21 de 
setembro) todos os gabinetes da 
ALESC foram visitados, receberam 
uma muda de “espinheira santa”, a 
planta medicinal símbolo de Santa 
Catarina, e foram plantadas duas 
árvores em frente ao Palácio 
Barriga Verde: uma muda de “pau 
brasil” e outra de “imbuia”, a 
planta-símbolo do nosso estado.



Depois as ações continuaram. 
Entre elas, a visitação de 
experiências, as parcerias com as 
entidades e a aprovação de uma 
moção.

Complementando as campanhas 
sociais Juntos somos mais fortes, 
que doa alimentos e material de 
higiene, e Campanha do Agasalho, 
o sindicato, sempre em parceria 
com a associação, lançou mais 
uma novidade neste ano, o projeto 
PEGADA AMBIENTAL.



Trata-se de uma campanha com 
três focos: promover a consciência 
ambiental através de ações diretas 
ou de campanhas nas mídias 
sociais; propor e articular 
aprovação de leis voltadas para o 
meio ambiente e atuar junto às 
mesmas entidades e comunidades 
que recebem as doações sociais, 
ampliando para outras escolas, 
promovendo compostagem, 
hortas comunitárias e o plantio de 
árvores, plantas medicinais e 
comestíveis.



SINDALESC é um sindicato de lutas e 
projetos, com foco na responsabilidade 
socioambiental

QUER SABER MAIS?

ACESSE OS LINKS E ASSISTA NO YOUTUBE

Apresentação do 
Projeto na Comissão 
de Meio Ambiente da 

ALESC 

Live de lançamento 
do Projeto

QUER SABER MAIS?

ACESSE OS LINKS E ASSISTA NO YOUTUBE

Apresentação do 
Projeto na Comissão 
de Meio Ambiente da 

ALESC 

Live de lançamento 
do Projeto

https://www.youtube.com/watch?v=wO0qNeXVoaA
https://www.youtube.com/watch?v=3B4Fcu4GPbA&t=4s
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Plantio das árvores 
na ALESC

Discurso do colega 
Alesio Passos no 

plenário da ALESC

QUER SABER 
MAIS?


ACESSE OS LINKS 
E ASSISTA NO 

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=mmQsWvaw9y8&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=hh_00gu6g94&t=2s
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O SINDALESC vem realizando 
debates com convidados externos 
para compreender os desafios e 
definir uma política permanente 
de combate ao assédio moral e 
sexual, que, segundo estudos 
acadêmicos, tem se intensificado 
ainda mais com a pandemia e com 
as relações de trabalho a distância. 



Portanto, o sindicato não poderia 
ficar indiferente diante da afronta 
de “apologia ao crime” ocorrida 
dentro da ALESC (31/08/2021) e 
assim manifestou nota de repúdio 
contra a atitude do Deputado 
Jessé Lopes de receber e se 
vangloriar com a presença do ex-
marido e agressor de Maria da 
Penha. Tal caso que simbolizou a 
violência contra a mulher no Brasil, 
pela coragem e determinação da 
vítima, que, mesmo paraplégica e 
tendo sido quase morta por duas 
vezes, teve coragem de lutar pela 
aprovação de uma das leis mais 
necessárias na luta por relações de 
gênero mais humanizada no nosso 
país.


Campanha contra o assédio e violência

Maria da Penha
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Se você precisa de apoio 
emocional ou conhece alguém 
que precisa, ligue gratuitamente 
para o número 188 do Centro de 
Valorização da Vida (CVV). O 
atendimento funciona 24 horas 
por dia.

O setembro amarelo é uma 
campanha de conscientização da 
população sobre do tema suicídio.



O mês foi escolhido porque em 10 
de setembro se comemora o Dia 
Mundial de Prevenção do Suicídio.



No Brasil, são registrados 12 mil 
suicídios por ano. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), ocorrem cerca de 800 mil 
suicídios por ano no mundo. Esta é 
a segunda maior causa de morte 
para jovens entre 15 e 29 anos.



Em Santa Catarina, a lei 17.558 
estabelece que o mês deve ser 
marcado por palestras e ações 
educativas relacionadas ao tema. A 
fita amarela é o símbolo da 
campanha.



Estima-se que 96% das pessoas 
que cometeram o ato contra sua 
própria vida sofriam com algum 
transtorno mental.

Setembro Amarelo

Lutamos por um mundo melhor para 
todos e todas
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Câncer (Inca) aponta que, para o 
Brasil, foram estimados 66.280 
casos novos de câncer de mama 
em 2021, com um risco estimado 
de 61,61 casos a cada 100 mil 
mulheres.



Mais especificamente em Santa 
Catarina, 660 mulheres morreram 
vítimas do câncer de mama no 
ano passado. Em 2021, até 24 de 
setembro, 429 óbitos já tinham 
sido registrados no Sistema de 
Informação de Mortalidade (SIM) 
do Ministério da Saúde.  

O SINDALESC apoia esta 
campanha de amor e de cuidado 
com a saúde das mulheres.

Em outubro, ações em todo 
mundo visam à prevenção, 
diagnóstico precoce e à redução 
da mortalidade de mulheres por 
câncer de mama e de colo do 
útero.



A campanha em Santa Catarina foi 
instituída pela lei 16.028, de 2013, 
com o objetivo de promover ações 
em favor da integridade da saúde 
das mulheres.



O câncer de mama é o tipo que 
mais acomete mulheres no 
mundo. O Instituto Nacional do 

Outubro Rosa
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O SINDALESC parabeniza a todas 
as professoras e professores, em 
especial os servidores públicos.


Dia 15 de outubro é a data que 
homenageia as professoras e 
professores.



O estado catarinense foi o primeiro 
do país a reservar o dia 15 de 
outubro para os(as) professores(as). 
Fez isso por meio de projeto de lei 
de autoria da Deputada Antonieta 
de Barros, em 1947. A data se 
tornou nacional em 1963, quase 
vinte anos depois, por decreto 
federal, assinado pelo então 
presidente da República João 
Goulart.

Dia do professor e professora
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É uma data de conscientização 
sobre o racismo estrutural que 
deixa resíduos, marcas, cicatrizes e 
que interrompe brutalmente as 
vidas de nossos jovens.⠀

⠀

De acordo com as informações do 
relatório do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef), 
para negros e pardos, o risco de ser 
assassinado no Brasil é três vezes 
maior que para brancos. Isso 
evidencia a vulnerabilidade dessa 
população, além das diferenças 
salariais e outras violências 
discriminatórias.⠀

⠀

A mudança passa pela educação 
como transformação social que 
atravessa todos os lugares de 
convivência: casa, escola, igreja, 
sindicatos e todos os segmentos 
sociais.⠀



Para ressaltar a importância do 
tema, o SINDALESC promoveu 
uma live no dia 26 de novembro de 
2021, mediada pela vice-presidenta 
Aline Ravara, com a professora 
Jeruse Romão, que também já 
trabalhou na ALESC e escreveu a 
biografia de Antonieta de Barros.


Reveja a live

Acessar

Dia da Consciência Negra - 20 novembro

https://www.youtube.com/watch?v=0vb1K1ojK9o
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A campanha Novembro Azul visa 
promover ações de prevenção e 
conscientização ao câncer de 
próstata.



Com o diagnóstico precoce, o 
paciente aumenta de 80% a 90% a 
chance de cura. Os casos 
avançados caem para 30%. 



Até o fim do mês de novmebro, 
diversas ações foram realizadas em 
todo o país para ajudar na 
conscientização da população 
sobre o tema.

Em Santa Catarina, a campanha foi 
instituída em 2014 por intermédio 
da Lei 16.416.



O Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) aponta que este é o segundo 
tipo de doença mais comum entre 
os homens no Brasil, com 65 mil 
diagnósticos por ano. No estado, a 
estimativa é de 47 casos de câncer 
de próstata para cada 100 mil 
habitantes.


Novembro Azul



21

No dia dos(as) servidores(as) 
públicos(as) deste ano, apesar da 
crise da pandemia, das mortes por 
Covid, da inflação e do 
desemprego, conseguimos um 
pouco de paz para comemorar 
nossas conquistas.



Tivemos o Café com o Servidor nos 
dias 27 e 28 de outubro, quando o 
vice-presidente da ALESC, 
Deputado Nilson Berlanda, 
anunciou a expectativa de atender 
os pedidos do sindicato, tanto de 
reposição da data base quanto o 
projeto da Minirreforma.



Além disso, tivemos uma semana 
de atividades com a AFALESC, mas 
não deixamos de manifestar nosso 
protesto e repúdio contra a 
tramitação da PEC 32, que ameaça 
o serviço público no Brasil.

Dia do servidor público

SINDALESC representa mais conquistas 
para os servidores
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Na última semana de novembro, 
os representantes do SINDALESC 
participaram do XLIV Encontro 
Nacional da FENALE e da XXIV 
Conferência Nacional da UNALE. 



No encontro, o presidente 
Alexandre Melo, em seu discurso, 
ressaltou a luta pela data-base e se 
manifestou contra as perdas de 
direitos trazidas da PEC 32 e pela 
Reforma da Previdência.

Alexandre Melo (presidente), 
Antônio Vitor Ulrich (secretário) e 
os delegados na FENALE, Nelson 
Moreira e Diego Vieira, além de 
Armando Agostini que é o vice-
presidente da FENALE 
representaram a categoria nesses 
eventos.


Encontro da FENALE e UNALE
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No dia 8 de dezembro de 2021, o 
SINDALESC comemorou trinta e 
três anos de luta em favor do 
serviço público e da comunidade.



O presidente da FENALE, José 
Eduardo Rangel, enviou um 
comunicado parabenizando o 
nosso sindicato e toda a categoria 
pela passagem da data.



Agradecemos a todos os 
servidores, voluntários e entidades 
que ajudam a tornar o serviço 
público um bem de todos.

33 anos de SINDALESC é lembrado aqui 
e fomos homenageados pela nossa 
Federação

Assista o vídeo com as 
principais conquistas dessas 

três décadas

Acessar

https://www.youtube.com/watch?v=Tz0BniECXWI&t=0s
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A solidariedade é um ato de amor 
e compreensão. 



O SINDALESC, em parceria com a 
AFALESC, realizou a entrega das 
doações da campanha Natal 
Solidário para famílias em situação 
de  vulnerabilidade social.



Foram distribuídas 191 cestas 
básicas e 830 brinquedos a seis 
entidades assistenciais na Grande 
Florianópolis, para as seguintes 
entidades:



    Comunidades Norte da Ilha;



    ACAM - Associação de amigos da 
casa da criança e do adolescente 
do morro do Mocoto ;



    Creche Monte Moriat;



    AACUEVA - Projeto Vivendo e 
Aprendendo;



    ALS Associação Laura dos 
Santos;



    MAP – Mãos Que Acolhem e 
Partilham.


Natal Solidário

Confira o video do  
Natal Solidário

Acessar

Confira o relatório do 
Natal Solidário

Acessar

https://www.youtube.com/watch?v=fvDZ7satn4U
https://sindalesc.org.br/files/2021/12/Relatoi%CC%80rio-Campanha-natal-2021.pdf


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

Acesse nosso site, cadastre-se no nosso 
whatsapp e acompanhe nossas 
publicações nas redes sociais do 
SINDALESC

https://www.facebook.com/sindalesc.sc
https://www.instagram.com/sindalesc/
https://www.youtube.com/channel/UCaArNfHZtgPGqSAW0DOGA3Q
https://api.whatsapp.com/send?phone=5548988090430
https://sindalesc.org.br/filie-se/

