SE LIG

ATENS SINDICATO NACIONAL
NOVEMBRO,2020 - 2ª EDIÇÃO

DELIBERAÇÕES DO III CONGRESSO

NÃO DESMOBILIZAR

Durante os meses de outubro e novembro, a Diretoria do
ATENS Sindicato Nacional realizou uma série de reuniões
com os dirigentes das Seções Sindicais para refletirem
sobre as deliberações tomadas durante o III Congresso do
ATENS, que aconteceu, de forma virtual, entre os dias 15 e
18 de setembro de 2020.

Apesar do presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM/RJ), ter “suspendido” a tramitação
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020,
que trata da Reforma Administrativa, após a
manifestação do Supremo Tribunal Federal, ainda não é
hora de comemorar. Na prática, trata-se apenas de uma
medida populista que visa desmobilizar os servidores,
visto que o calendário do Congresso não comportaria a
votação da PEC ainda em 2020.

Esses encontros tiveram o objetivo de alinhar com as
estruturas organizativas do Sindicato um posicionamento
nacional em torno das deliberações. A partir disso,
também buscou definir ações políticas e de comunicação
com a base para fortalecer a unidade organizacional e
impulsionar a consolidação do nosso Sindicato.
Os princípios norteadores transversais a todos os
conteúdos das deliberações do III Congresso do ATENS
Sindicato Nacional foram:
Defesa do Estado e da qualidade dos serviços públicos;
Defesa do trabalhador e de seus direitos;
Repúdio a toda forma de violência;
Defesa da liberdade de expressão;
Recuperação do espírito cidadão da Constituição Federal de
1988.

Os documentos contendo a íntegra das
deliberações podem ser encontrados
em nosso site: www.atens-sn.org.br

A Reforma ainda não foi cancelada, ela está
temporariamente suspensa e pode retornar a qualquer
momento. Além disso, existem outras PEC’s, como as
186 (Emergencial), 187 e 188, que visam reduzir o
salário dos servidores e acabar com a vinculação de
receitas para gastos com saúde e educação. Não é hora
de desmobilizar! Precisamos seguir atentos e
mobilizados na luta!
Na luta, inclusive, para que o governo discuta primeiro a
Reforma Tributária, justa e solidária, tendo em vista que
sua aprovação poderá elevar o potencial de crescimento
da economia brasileira, com mais geração de empregos e
com isto mais arrecadação para expandir os serviços
públicos fundamentais à vida com dignidade do povo
brasileiro, especialmente os mais pobres.
Não se engane! A cúpula do governo é orquestrada e a
intenção deles é muito clara. Passar retrocessos e retirar
direitos do povo brasileiro e do trabalhador! A Reforma
Administrativa significa para o povo brasileiro: menos
hospitais, menos escolas, menos fiscalização, menos
serviços à população, mais dinheiro para os banqueiros e
rentistas, mais trabalhadores reféns de grandes
empresários, mais comissionados e laranjas no governo.
De que lado você está?

ELEIÇÕES ATENS 2020
A Comissão Eleitoral do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das
Instituições Federais de Ensino Superior – ATENS Sindicato Nacional, informa
que a eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal – Gestão 2021-2024 - ocorrerá
entre os dias 08, 09 e 10 de dezembro de 2020, por meio virtual.
Toda a documentação referente à eleição pode ser conferida em uma aba
específica em nosso site. Acesse ou clique: www.atens-sn.org.br/eleicoes para
verificar todos os documentos já publicados.
O voto é um ato de cidadania e, por meio dele, você ajuda a construir um
Sindicato mais forte, democrático e justo. Fique ligado e participe deste
importante momento democrático para o nosso Sindicato!

ATENS É PÚBLICA - CENTRAL DO SERVIDOR
A Pública Central do Servidor surgiu para reunir os servidores públicos de todas as esferas
de poder e de todos os níveis de governo do país. Foi resultado da percepção de que os
servidores públicos possuem especificidades nas suas condições de carreira em relação ao
setor privado e para representação efetiva precisam uma Central Sindical que trate essas
diferenças.

JURIDI

A Pública é multipartidária e plural. Em seu Estatuto está proibida a vinculação a qualquer
partido e definida sua 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.

Q UÊS

REITOR ELEITO É REITOR EMPOSSADO

O ATENS Sindicato Nacional foi aceito, no STF,
pelo relator Edson Fachin, como amicus curiae na
ação de inconstitucionalidade 6565, que está
discutindo sobre os procedimentos de nomeação
de reitores e vice-reitores das Universidades
Federais.

Essa é uma conquista de extrema importância pois,
a partir deste momento, toda a nossa categoria
estará representada nela, com a possibilidade de
prestarmos informações, apresentar memoriais
escritos e sustentação oral no processo. Sendo
assim, a nossa fala está garantida nessa discussão
que é tão importante e tem tanto impacto para a
nossa categoria!

STF É FAVORÁVEL À AVERBAÇÃO DE TEMPO
DE SERVIÇO ESPECIAL PARA SERVIDOR
O Supremo Tribunal Federal (STF) votou a favor da
possibilidade de aplicação das regras do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) para o servidor
público averbar o tempo de serviço prestado em
atividades exercidas sob condições especiais, que
possam ofertar risco à saúde ou à integridade física
de servidor público, com conversão de tempo
especial
em
comum,
mediante
contagem
diferenciada, com acréscimo do tempo em 40% para
homens e 20% para mulheres.
A assessoria jurídica do ATENS Sindicato Nacional já
está trabalhando para que esse direito seja garantido
aos servidores TNS que se enquadram nessa
situação. Procure agora os plantões jurídicos online
oferecidos.

#DESAFIOATENS: 10 DIAS, 10 FOTOS!
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