1

SINDALESC
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

INFORMATIVO Bimestral nº 03/2020 - 15 julho a 15 setembro

Vivemos um momento único no
nosso tempo
Sem entrar no mérito ou
especulação das causas da
pandemia da Covid-19, que pode
haver diferentes “teses” e
interpretações, mas, focando no
entendimento das consequências
desta pandemia, diretamente
para nós, trabalhadores(as) do
setor público e especificamente
da Assembleia Legislativa de
Santa Catarina.



Alexandre Melo

Presidente do SINDALESC

“

Aprendemos com
nossa própria
experiência
porque o
sindicato passou
a atuar de forma
virtual”

Em primeiro lugar a defesa dos
direitos da categoria: resistir a
ADI 5.441 e a reforma da
previdência; 


Negociação direta com a mesa
diretora da Alesc e fiscalização
da aplicação dos benefícios à
todos trabalhadores da Alesc;



Dois temas ganharam grande
dimensão no contexto atual:
Considerando que a atual direção saúde e teletrabalho viável e
humanizado; 


do Sindalesc (2020-2023) foi
eleita no dia 17 de março, quando
O Sindalesc vem buscando
passamos a reconhecer a
novas formas de comunicação
pandemia no Brasil, portanto,
toda essa gestão sindical está se direta com a categoria através de
listas de WhatsApp, das redes
dando em meio ao isolamento
sociais, da produção regular de
social.


lives, videoconferências e
Aprendemos com nossa própria assembleias virtuais;



experiência porque o sindicato
passou a atuar de forma virtual,
Este informativo é mais um
sem interromper nenhuma das
atividades, pelo contrário, dando instrumento de prestação de
contas e transparência das
ênfase e intensidade para a
nossas ações que estamos
campanha de solidariedade,
mantendo regularmente a cada
conjuntamente com a Afalesc e
depois a campanha do agasalho bimestre.
que será prestado conta neste
informativo.


Nos reinventando diante da
pandemia trouxemos algumas
prioridades na pauta do
Sindalesc:
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Defesa
dos
direitos
dos
servidores
da
ALESC

ADI 5441: história, decisões e desdobramentos
interromper temporariamente
os descontos, restituir os
valores perdidos até o momento
e anular o ofício da Diretoria de
RH da ALESC por conta dos
erros que impediam a ampla
defesa dos servidores.

2018

2015

Iniciada em 2015 por inciativa
do ex-governador Raimundo
Colombo, a ADI 5441 questiona
as leis que criaram os
adicionais de exercício para os
servidores da ALESC, MP, TCE e
TJ.

2017

Em 2017, o ministro relator
Alexandre de Moraes concedeu
liminar para suspender as
estabilizações feitas em
períodos anteriores à data da
criação dessas leis, cortando as
vantagens instituídas pelo
artigo 26 da Resolução
002/2006.

2018

Em fevereiro de 2018, por meio
de um mandado de segurança,
o assessor Jurídico do
SINDALESC, Dr. Pedro Miranda,
conseguiu judicialmente

No mês de agosto de 2018 a
Casa refez os processos e
enviou nominalmente as
notificações com os valores a
serem descontados dos
servidores prejudicados pela
decisão.

2019

Em 2019 a data do julgamento
foi remarcada três vezes, sendo
a última data no dia 17 de
outubro de 2019 foi tirada de
pauta dois dias antes do
julgamento.


Durante esse período o
SINDALESC não mediu esforços
juntamente com outras
entidades de representação dos
servidores do TJ, TCE e MP em
reuniões e audiências com os
11 ministros do STF em
Brasília.

2020

Em 2020, nova data foi marcada
no dia 07 de agosto, em
plenário virtual. Imediatamente,
o SINDALESC defendeu a

retirada do julgamento do
plenário virtual, para
aguardamos melhores
condições de defesa e um
julgamento presencial, mas foi
negado. 


O julgamento foi concluído no
17 de agosto, e o resultado foi
disponibilizado dia 19 de
agosto.
O justo e a justiça nem
sempre caminham
juntos. 


Nesse momento,
tomaremos todas as
providências para
reverter a decisão
através dos embargos
de declaração. 



Estamos aguardando a
publicação do acórdão
para entrar com os
embargos e
continuarmos lutando
pela manutenção dos
direitos dos servidores
da Alesc.

SINDALESC
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Primeira Assembleia
Geral Virtual
Para esclarecer as dúvidas relativas ao processo e
à decisão de mérito da ADI 5.441 no STF, no dia 20
de agosto, o Sindalesc convocou os servidores
para primeira Assembleia Virtual da entidade que
teve a participação de mais de 100 filiados. 


Foi deliberado por um pedido de audiência com a
Presidência da Alesc para tratar dos embargos de
declaração e evitar precipitações, pois, o processo
ainda não está finalizado.

Audiências com a
Mesa Diretora

Perspectivas futuras
Foi apresentado um documento ao Presidente da
Alesc, encaminhado pela banca de advogados do

Mesmo com a pandemia, o Sindalesc e Afalesc
realizaram duas audiências com o Presidente da
Alesc, Deputado Julio Garcia, sendo que no dia 24
de agosto o encontro foi presencial, tendo como
pauta.



Escritório Dr. Cezar Britto (Brasília), que abre
precedente para a não aplicabilidade da sentença
enquanto não finalizar o julgamento de todos os
embargos de declaração.

 

Também foram demandados dois pedidos

Desdobramentos do resultado parcial do processo
da ADI 5441 após o julgamento do mérito pelo
STF, e solicitação para que Alesc apresente os
embargos assim que for publicado o acórdão.


O resultado da reunião foi positiva, considerando
que foram acatadas as sugestões e afirmado o
compromisso de analisar as proposições e a

relativos aos direitos suspensos em 2006, que diz
respeito ao artigo 33 da resolução 002/06 e,
também, a readequação do enquadramento
relativo a lei complementar 719/18. 


O Sindicato utilizará de todas as ferramentas
jurídicas e administrativas possíveis no propósito
de reverter a decisão.



disposição de entrar com embargos declaratórios
quando for publicado o acórdão.

Conclamamos a todas e todos que se
mantenham preparados para, se necessário for,
nos mobilizarmos e lutarmos para manter nossos
direitos. 


Lutar sempre, desistir jamais.

SINDALESC
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Fiscalizando os direitos e benefícios dos
servidores

Reforma da previdência é
retirada de pauta, vitória dos
servidores estaduais
No final dia 28 de julho, o governador Carlos Moisés,
através duas mensagens oficiais (466 e 467), pediu
que fosse retirada a proposta da Reforma da
Previdência (PEC 13/2019 e PLC 33/2019) que
tramitava na Alesc desde o final do ano de 2019.  



Esse acontecimento representa uma vitória para os
servidores públicos, porém, precisamos nos manter
mobilizados!

Patrimônio de férias
O SINDALESC juntamente com a Diretoria Geral fez
um ajuste no patrimônio de férias dos servidores que
foi publicado no Diário Oficial da Assembleia
Legislativa, no dia 27 de julho através do Ato da mesa
Diretora n. 214.

Auxílio social Saúde
O SINDALESC verificou que 26 servidores
aposentados da Casa não estavam recebendo auxílio
saúde. Prontamente o Sindicato buscou comunicar
esses servidores que na grande maioria estão
aposentados, para tomarem as providências cabíveis
e, também, acessarem esse direito que foi fruto de
muita luta e mobilização.

Estamos de olho!!!!


SINDALESC
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Futuro do trabalho: esperar não é saber
Saúde e Teletrabalho viável e
humanizado
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SET

Algumas instituições estão aproveitando a
pandemia para impor regimes
diferenciados de trabalho, sem critérios,
sem diálogo e sem respeitar os direitos
dos trabalhadores.


O SINDALESC se antecipou para pensar o
futuro do trabalho e não sermos
surpreendidos.

 

Neste bimestre aconteceram várias
atividades focadas no projeto do
teletrabalho:

 


24

JUL

07

AGO

21

AGO

27

AGO

I Jornada Virtual
sobre Teletrabalho
“Custos e benefícios
do teletrabalho”
Live ”Apresentação da
pesquisa do
teletrabalho e seus
desdobramentos”
Live “Teletrabalho e
saúde”

II Jornada Virtual
“Rodada de escuta
sobre teletrabalho por
setor da Alesc”

III Jornada Virtual
“Tecnologia e
teletrabalho: a
experiência da Alesc e
das Assembleias
Legislativas dos
Estados do Espirito
Santo, Goiás, Bahia e
Rondônia”

próximo passo:
22

SET

Apresentação da
experiência do
SINDALESC na
plenária virtual da
FENALE

SET

Apresentação da
proposta de Resolução
para a implementação
do teletrabalho na
ALESC

SINDALESC
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Lives do SINDALESC
17 de julho – Sindalesc: uma
história de lutas
Roda de conversa com ex – presidentes do
SINDALESC:


Diego Vieira de Souza (Gestão 2017/2020)


Rubenvaldo da Silva (Gestão 2009/2011)


Romário da Silva (Gestão 2005/2007 e Gestão

2007/2009)

 

Regina Maura Soares (Gestão 1995/1997)



Veja aqui!

Irineu Giombelli (Gestão 1993/1995)

31 de julho – Nossos
representantes junto ao IPREV
“Reforma da Previdência e os representantes do
Poder Legislativo no IPREV” com os
representantes do Poder Legislativo no IPREV:


Diego Vieira de Souza 


Johni Lucas da Silva


Nabiga Zattar

Veja aqui!

SINDALESC
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Lives do SINDALESC
07 de agosto – Resultados da
pesquisa sobre teletrabalho
Convidados:



Aline Covolo Ravara, vice-presidente do
SINDALESC; 



Professor Paludo, assessor de planejamento do
SINDALESC; 



Veja aqui!

Maria Luiza da Silva Dalbosco, servidora da
ALESC. 



Mediação: Alexandre Melo – Presidente do
Sindalesc.

14 de agosto – Direito
Ambiental, transnacionalidade
e sustentabilidade
Alexandre Melo, presidente do SINDALESC
entrevistou o servidor Armando Agostini que
apresentou sua dissertação de Mestrado na
Espanha sobre o tema do direito ambiental.

Veja aqui!

SINDALESC
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Lives do SINDALESC
21 de agosto – Teletrabalho e
saúde
Mediação da vice-presidente do SINDALESC, Aline
Covolo Ravara e Alexandre Melo, presidente do
SINDALESC. Convidados: 


Roberto Ruiz, médico do trabalho; 


André da Cruz, fisioterapeuta; 


Soraya Faria, psicóloga e servidora da ALESC.

Veja aqui!

28 de agosto – Todos pelo fim
da violência contra a mulher
Mediação da vice-presidente do SINDALESC, Aline
Covolo Ravara.


Convidadas: 


Doutora Marlene de Fáveri, professora do
Departamento de História da UDESC e 


Carolina Rodrigues Costa, servidora do
judiciário, integrante do Coletivo Valente e
secretária geral do SINJUSC.


Veja aqui!

SINDALESC
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SINDALESC SOCIAL: é de nossa
responsabilidade
Prestando Contas da Campanha do
Agasalho Delivery

A Campanha do Agasalho 2020 Delivery, foi realizada pelo
Sindalesc e Afalesc, no período de 6 de julho a 6 de
setembro, através de serviço terceirizado de transporte para
a coleta das doações, a fim de evitar aglomerações e
incentivar as pessoas a permaneceram em suas casas,
conforme recomendações de órgãos de saúde e
governamentais. 


As doações foram destinadas às entidades que já haviam
participado da campanha de solidariedade “Juntos somos
mais fortes”

Norte da Ilha
Comunidades da Papaquara, Siri
e Morro do Mosquito
Arrecadação
525 Peças

Loteamento Los Angeles, Forquilhas
Associação de Pais e Amigos do
Loteamento Los Angeles –
Creche Monte Moriat
Arrecadação
525 peças, entre roupas, calçados,
máscaras e cobertores.
Foram arrecadadas doações tanto dos servidores quanto do público externo, no total de 1050 peças,
quantidade superior às outras edições. Anteriormente eram repassadas as doações para o Sesc e neste
ano o SINDALESC e a Afalesc decidiram entregar diretamente para as entidades carentes.

Muito obrigado pela sua colaboração!!!

SINDALESC

Planejamento Estratégico do SINDALESC 2020
O SINDALESC realizou, nos dias 06 e 13 de agosto, o
Planejamento Estratégico do mandato 2020/2023.


Os dois encontros aconteceram de forma virtual, com a
participação de membros da diretoria e funcionários, sob a
mediação do Assessor José Roberto Paludo.


O planejamento estratégico é importante para estabelecer
um foco de atuação e otimizar esforços no sentido de obter 

os resultados esperados.

Eleições do IPREV
No período de 8 a 10 de setembro de 2020 ocorreu a eleição
de representantes das categorias de servidores públicos para
os Conselhos Fiscal e de Administração do IPREV referente
ao mandato 2020-2022. 


O Sindalesc apoiou e se envolveu na mobilização da
categoria para eleger nossos três representantes:


Diego Vieira Souza - Conselho Fiscal (da ativa)


Johni Lucas da Silva - Conselho de Administração [ELEITO]


Nagiba Zattar – Conselho Fiscal (aposentados)
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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!

ATENDIMENTO

SINDALESC

