
Reforma administrativa investe mais uma
vez contra os serviços públicos e seus
servidores.

O governo federal entregou no dia 3 de setembro,
sua proposta de Reforma Administrativa ao
Congresso Nacional. Não causa surpresa o empenho
de Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, e
do ministro da Economia, Paulo Guedes, em
escolher os servidores como culpados pelo
descontrole dos gastos públicos e tramarem formas
de subtrair direitos conquistados pela luta dos
trabalhadores, de maneira covarde e perversa, se
aproveitando do contexto da pandemia.

A Reforma, ao contrário de aperfeiçoar e
modernizar o Estado, organiza o Estado Mínimo,
deixando sem proteção a população que mais
precisa dos serviços públicos de saúde, educação e
assistência. A cartilha ultraneoliberal do
desgoverno pretende reduzir a oferta dos serviços
públicos para abrir mercado para a iniciativa
privada, que pretende oferecer serviços pelos quais
os cidadãos terão de pagar.

O governo quer dividir a categoria, ao afirmar que a
estabilidade dos servidores atuais está preservada e
que as regras da PEC 32/2020 só valerão para os
próximos admitidos. Mas, isto não é verdade, pois a
reforma Administrativa também visa facilitar
demissões no serviço público; proíbe férias de mais
de 30 dias por ano; impede o aumento de
remuneração ou de parcelas indenizatórias com
efeitos retroativos; retira os adicionais por tempo
de serviço, inclusive dos servidores que já o
possuem, e permite a redução de jornada com
redução de remuneração. O impacto será para
todos.

A campanha de difamação contra os Servidores
Públicos há muito vem sendo orquestrada pelo
governo com o auxíl io luxuoso da mídia
hegemônica.  A opinião pública é constantemente
bombardeada com mentiras,  falsas informações e
dados manipulados sobre os servidores.  É nossa
obrigação esclarecer os cidadãos sobre o impacto
desta tragédia na sociedade, dos cortes nas
políticas públicas,  da perda da qualidade dos
serviços e da redução do acesso aos direitos
garantidos pela Constituição Federal.

SE LIGA

Comemorar o dia do servidor público é fundamental! É mais um
dia de luta, com coragem e cabeça erguida, para lembrar à
sociedade de que é por meio do nosso trabalho que os cidadãos
têm acesso a bens e serviços básicos que lhes garante um
mínimo de dignidade. Somos imprescindíveis na construção e
manutenção de um país justo e igualitário!

Especialmente neste ano de 2020, em que o mundo se vê
interrompido por esta pandemia, ficou bem clara a importância
dos serviços e dos servidores públicos no atendimento às
demandas da população, em prol do bem coletivo, em prol da
vida.

Para o ATENS hoje é um dia de luta, como todos os outros! Luta
pelo reconhecimento e valorização da categoria. Batalha que
não se restringe apenas a questões de carreira e remuneratórias,
mas também à luta pela melhoria e ampliação do serviço
público, pelo fim da Emenda Constitucional 95 (teto de gastos)
para que, de fato, sejam disponibilizados recursos à educação, à
saúde, ao saneamento e à pesquisa, por melhores condições de
trabalho, pelo fim do assédio moral, por menos desigualdade,
pela revogação das Reformas Trabalhista e Previdenciária e
contra esta proposta de Reforma Administrativa que nos
submete aos humores dos governos de plantão, cassando nossa
autonomia no exercício de nossas atividades.

O ATENS agradece e parabeniza a todos os Servidores Públicos,
especialmente aos TNS, sindicalizados que reconhecem a
importância da organização sindical para o fortalecimento desta
luta em prol de todos! É preciso participação, para que a luta
ganhe força! Juntos somos mais fortes!

Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro ataca servidores para desmontar, ainda mais,
os serviços prestados à população. O governo ultraliberal, aliado à extrema-direita,
elegeu o funcionalismo público como inimigo e nós não pouparemos esforços para
defender os servidores. ATENS Sindicato Nacional segue mobilizada ao lado das demais
entidades que lutam em defesa dos servidores e tomará todas as medidas necessárias
para que mais esse retrocesso seja evitado.
Juntos, venceremos!
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Prezad@s filiad@s!!!

O ATENS SINDICATO NACIONAL nasceu e cresceu dos anseios de
um grupo de colegas que lutam por reconhecimento, respeito e voz.
Essa sempre foi a trajetória que nos orientou para conquistar espaço
no movimento sindical e junto à nossa base.
 
O nosso objetivo é ouvir os anseios dos TNS e fazer da nossa voz o
eco de milhares de trabalhadoras e trabalhadores que se importam
em enaltecer o serviço público, as universidades, o conhecimento e a
ciência, a democracia e a justiça social.

Nós acreditamos que somente a participação de cada um cria a força
da coletividade que nos impulsiona a manter vivo o ideal de
vislumbrarmos um futuro melhor para todos. 

Cada um de nós, com suas ideias, com suas ações, com sua
contribuição local para a construção de um Sindicato mais forte e
mais sólido, faz parte de um grande movimento de sinergia que nos
fortalece cada vez mais!

Por isso, queremos expressar a cada um e cada uma o quanto
estamos felizes em estarmos lado a lado nesta luta, porque sabemos
que juntos somos mais fortes!

“Utopia está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos
pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. Para que sirve la
utopia? Para eso sirve: para caminar.”

Eduardo Galeano - Las palabras andantes

A Pública Central do Servidor surgiu para aglutinar os servidores públicos de todo
país em um novo momento brasileiro e do cenário de representação dos
trabalhadores.

A Pública é multipartidária e plural, em cujo estatuto está proibido o atrelamento a
qualquer partido e com a missão de fortalecer as carreiras públicas, o serviço
público e lutar por um Estado mais republicano, transparente e eficiente.
A Pública é a casa do servidor público.

Conheça os nossos canais:

SITE: www.atens-sn.org.br

FACE: www.facebook.com/atens.sn

INSTAGRAM: @atenssn

YOUTUBE: Atens Sindicato Nacional 
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ATENS É PÚBLICA - CENTRAL DO SERVIDOR

Assessoria Jurídica do ATENS SN
Escritório Munemassa 

Agende seu atendimento: 
Telefone: (31) 97101-5392

E-mail: juridico@atens-sn.org.br

Atendimento - Diretório Nacional
Secretaria: (31) 9 7101-5392

Tel: (31) 3879-3498
Celular: (31) 97101-5392

ENVIE SUGESTÕES para o quadro:
Universidade faz ciência

Frente a este cenário que fere a ordem democrática
das nossas mais caras instituições de produção de
conhecimento, ciência, pesquisa e arte, o ATENS
SINDICATO NACIONAL ergue sua voz para
manifestar seu repúdio a todo e qualquer forma de
cerceamento aos espaços de pensamento crítico e
de liberdade de expressão e reafirma o
compromisso inarredável com as premissas
democráticas que pautam nossas ações e decisões.

Confira no site:
Moção de repúdio ao desrespeito do governo
à decisão da comunidade acadêmica

http://www.atens-sn.org.br/
http://www.facebook.com/atens.sn
https://www.instagram.com/snatens/
https://www.youtube.com/AtensSindicatoNacional
https://www.youtube.com/AtensSindicatoNacional

