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Liminar garante a aposentadoria
especial aos associados da ASSESP/SC
O Juiz da 2ª Vara da Fazenda
Pública da Capital, José Maurício
Lisboa, concedeu, no último dia 12 de
fevereiro, decisão liminar favorável ao
mandado de segurança impetrado
pela ASSESP/SC em novembro de
2015, impedindo dessa forma que o
parecer 0388/15 da Procuradoria
Geral do Estado seja utilizado para
análise dos pedidos de aposentadoria
pendentes e futuros de todos os
associados da entidade. Uma das

mais
importantes
vitórias
conquistadas pela Associação nos
últimos anos, a decisão garante o
reconhecimento dos critérios de
aposentadoria especial que o governo
estava tentando derrubar.
A liminar reafirma a aposentadoria
Especial da Polícia Civil de Santa
Catarina; mantém o requisito exclusivo
para a inatividade no tempo de
contribuição, sendo 30 anos para o
homem e 25 para a mulher; derruba a

intenção do governo de estabelecer a
idade mínima; garante a integralidade
e a paridade e assegura o cálculo do
valor dos proventos com base nas leis
complementares 609 e 611 de 2013.
A Assessoria Jurídica da ASSESP/
SC elaborou uma nota, com o objetivo
de esclarecer a liminar e orientar os
associados a respeito dessa recente
conquista. O documento está
disponível no site da Associação, na
internet.

Chega ao fim mais uma temporada de
verão na Sede Social do Campeche
Terminou no último dia 16/02 mais
uma temporada de verão na Sede
Social da ASSESP/SC, na praia do
Campeche, em Florianópolis. Os
associados
que
tiveram
a
oportunidade de frequentar o local ao
longo desses quase dois meses, seja
aproveitando o dia ou curtindo as férias,
desfrutaram com tranquilidade de toda
a estrutura de lazer e diversão que ano
após ano é organizada e modernizada
para atender ainda melhor os anseios
e expectativas de cada um.
Sem registrar qualquer incidente,
a temporada de verão2015/2016
transcorreu dentro da mais absoluta
normalidade, garantindo mais uma
vez diversão, alegria e tranquilidade às
famílias que por ali passaram. Os
frequentadores, que vieram de todas
as regiões do estado, proporcionaram
uma taxa de ocupação de 100% nos
apartamentos e - nas datas festivas,

como natal, fim de ano e carnaval de 80% no camping.
Ao mesmo tempo em que agradece
o reconhecimento e o apoio dos
associados, a Diretoria da ASSESP/SC
informa que já está trabalhando, junto
com sua equipe de funcionários, na
organização e remodelagem da
estrutura da Sede Social para a
temporada de 2016/2017.

Nunca é demais lembrar, nesse
sentido, que mesmo fora da
temporada a piscina e os
apartamentos continuam abertos
para utilização. Os interessados
devem entrar em contato com a
administração da Sede, nos telefones
(48) 3338-2006 ou 8482-1012, de
segunda a sexta, das 8h às 11h e das
13h às 18h.
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Sócio da ASSESP recebe
projeto social no sul do

troféu por
Estado

Pela iniciativa do projeto “Farmácia Solidária”, sócio da ASSESP/SC, Almir Fernandes,
eleito pela votação popular e pela comissão de profissionais do ICom e do SGB, será
homenageado no próximo dia 12 de maio com o Troféu Viver SC.
Almir Fernandes de Souza, 53 anos,
está envolvido atualmente com 13
projetos e campanhas sociais, que vão
desde doação de sangue e córneas
até a prevenção de suicídio. Mas foi,
principalmente, pela iniciativa Farmácia
Solidária, que foi eleito pela votação
popular e pela comissão de
profissionais do Instituto Comunitário
Grande Florianópolis (ICom) e do
Social Good Brasil (SGB) para ser
homenageado, no dia 12 de maio, no
Troféu Viver SC.
Morador de Criciúma, Almir sempre
tentava achar uma solução para que
remédios que não eram mais usados
chegassem a quem precisava. Por
meio da Farmácia Solidária, feito em
parceria com a Universidade do
Extremo Sul Catarinense (responsável
pela triagem e entrega de
medicamentos) e postos de saúde
(pontos de coleta), hoje ele distribui
medicamentos no Sul de SC. A
Farmácia Solidária foi eleita a melhor
entre 10 iniciativas em votação popular
no site do Diário Catarinense, com
64,2% dos votos.
O segundo colocado foi a ação
Contos Oficiais, idealizada por Marcus
de Lorenzi Cancelier da Cruz em
Palhoça, com 9,34%, seguido pelo
Projeto Gênios, da enfermeira Sonia de
Azambuja Cabral, de Joinville, com 7,7%.
Como o projeto Farmácia Solidária
também recebeu o voto do ICom e do
SGB, não precisou do desempate da
comissão do Diário Catarinense.
Para Fernandes, a divulgação do
projeto é fundamental para que outros
municípios possam implantá-lo, como

já está sendo feito em Blumenau, Içara
e Balneário Rincão. Além disso, ele
mesmo estuda quais projetos
divulgados no “Pequenos Bons
Exemplos” do Viver SC podem ser
implementados em Criciúma e região.
Ele trabalha há 27 anos no Instituto
Médico Legal, é presidente da Cruz
Vermelha e vice-presidente do Banco
de Olhos de Criciúma e ainda assim
reserva tempo para planejar mais
iniciativas e campanhas:
- Quero instalar um galpão solidário
para centralizar todo o tipo de doações e
neste ano queremos montar uma fábrica
de fraldas descartáveis, que serão
doadas para idosos e crianças - diz.
A comissão do ICom e SGB afirmou
que a iniciativa do Almir foi selecionada
porque demonstra criatividade e
empreendedorismo ao observar uma
questão do cotidiano:

- Em nosso dia a dia fazemos e
lidamos com coisas que poderiam ser
melhoradas, com situações que para nós
podem parecer corriqueiras mas que
para as outras pessoas podem
representar uma salvação. Almir se
mostrou uma pessoa de visão e de ação:
observou a existência dos medicamentos
que sobravam e observou que havia a
necessidade de tantas pessoas. Ele
tratou então de conectar as duas coisas
- afirmou, em nota.
A comissão é formada pela
presidente do SGB, Fernanda
Bornhausen Sá, pela coordenadora de
Comunicação da SGB, Bruna Pires,
pelo gerente-executivo do ICom,
Anderson Giovani da Silva, e pela
coordenadora administrativo-financeira
do ICom, Aline Venturi.
(Por Karine Wenzel – Diário
Catarinense, com foto da Agência RBS)

Liberado o pagamento de mais um precatório da antiga assessoria jurídica
A ASSESP/SC informa que o precatório nº
500.07.002053-7, referente à ação dos 70, já está liberado.
A ação foi movida pela antiga assessoria jurídica.
Importante lembrar que alguns beneficiários já receberam
parte desta ação em 2013 e agora irão receber o restante.
Para receber os valores, os beneficiários devem

procurar o Escritório Cabral Associados, através do
telefone
(48)
3222-2983
ou
do
e-mail
sheila@cabralassociados.com.br
Conforme divulgado no site do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, os beneficiários desse precatório estão
listados no site da ASSESP na internet.
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