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SE LIG
ATENS - 8 ANOS DE RESISTÊNCIA E LUTA!

No dia 3 de dezembro, o ATENS Sindicato Nacional completou 8 anos de existência! São oito anos atuando em defesa da
democracia, dos servidores e serviços públicos, da justiça social e pelo fortalecimento dos direitos dos trabalhadores.

Como legítimo representante de toda a categoria dos Servidores Técnicos de Nível Superior das 
Instituições Federais de Ensino Superior, o ATENS Sindicato Nacional pauta sua luta por melhores 
condições e dignidade no trabalho, contra a precarização e por causas que sejam significativas 
para a classe trabalhadora e toda a população.

O ATENS Sindicato Nacional sempre esteve nas ruas para defender os trabalhadores, 
para defender o serviço público, os investimentos em saúde, educação e todas as lutas 
que contribuem para uma sociedade mais justa e igualitária.

Neste ano, o nosso desejo é que você se cuide e cuide daquele que você ama, para que 
juntos, possamos continuar unidos e fortes em defesa dos servidores e dos serviços públicos, 
das universidades públicas e de todos os trabalhadores!

JURIDIQUÊS
LIMINAR CONCEDIDA PARA PROTEGER VIDAS

A ATENS UFMG, Seção Sindical do ATENS SN, obteve uma liminar no mês de dezembro que suspendeu os efeitos da Instrução
Normativa 109/2020, do Ofício Circular 29/2020/PRORH-GAB-UFMG e Ofício Circular SEI 1/2020/UAC/SUPRIN/HC-UFMG-
EBSERH, que juntos determinavam o retorno às atividades presenciais no âmbito do Hospital Universitário, mesmo daqueles
servidores integrantes do grupo de risco.

Na decisão proferida foi consignado o entendimento de que não existe motivo plausível a justificar o retorno às atividades
presenciais dos servidores que se enquadram no grupo de risco para Covid-19, diante do atual cenário da pandemia, que traria
aumento de exposição e risco não só dos servidores, mas também de seus familiares.

A liminar foi concedida no dia 6 de dezembro, determinando o prazo de 24 horas para que a Universidade cumprisse a
determinação judicial de suspender o retorno deste grupo de servidores ao trabalho presencial no Hospital das Clínicas.

CALENDÁRIO DO ATENS 

Com o objetivo de analisar os desafios 
vividos durante o ano e renovar as lutas para 
2021, a Diretoria do ATENS SN realizou, no dia 17 de dezembro, o
Seminário de Dirigentes do ATENS Sindicato Nacional. 

O encontro ocorreu na parte da manhã, de forma virtual, com a
presença dos membros do Fórum de Dirigentes do ATENS, e foi
coordenado pelo nosso consultor Rudá Ricci e equipe do Instituto
Cultiva.

Durante os trabalhos, os presentes tiveram a oportunidade de
relatar alguns desafios enfrentados em suas bases e trocar
experiências que auxiliarão na organização da nossa luta sindical
no próximo ano que está chegando.

ELEIÇÕES ATENS 2020 

A Comissão Eleitoral do Sindicato Nacional dos
Técnicos de Nível Superior das Instituições
Federais de Ensino Superior – ATENS Sindicato
Nacional, já divulgou os resultados da eleição para
os cargos da nova Diretoria e Conselho Fiscal, para
o mandato 2021-2024. A eleição foi realizada nos
dias 08, 09 e 10 de dezembro.

Diretoria eleita: Chapa “Construindo o Futuro”

Os nomes dos eleitos para o Conselho Fiscal, assim
como toda a documentação referente ao processo
eleitoral, pode ser conferidos em nosso site na aba
"Eleições". www.atens-sn.org.br/eleicoes/
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ESPERANÇA E LUTA PARA 2021!

Este foi um ano em que vimos nossas vidas interrompidas por esta pandemia. O comportamento
negacionista das autoridades políticas do país, tratando a Covid-19 como uma doença qualquer,
fácil de ser tratada, o descaso com que o governo conduz o combate à pandemia, com
consequente aumento dos casos de contaminação e morte por Covid-19, a falta de uma política
consistente de vacinação da população, tudo isto contribui para uma degradação da saúde física
e mental de todos. 

O povo brasileiro não está recebendo o suporte necessário. Estão todos extremamente
cansados, inseguros, e sem apoio de uma política séria do governo federal. É o Estado quem tem
de garantir saúde, rastrear quem teve contato com contaminados e fazer testagem em massa, o
que não acontece. 

A pandemia e este governo sem rumo, irresponsável, comprometido apenas com a classe
empresarial e rentista, dilacerou o tecido social, provocando altíssimas taxas de desemprego e
uma grande instabilidade em virtude do corte do auxílio emergencial, e até mesmo a volta da
fome, agravando as desigualdades, promovendo a discórdia e o ódio. Porém, sabemos que a vida
é uma intensa provocação e o melhor que fazemos por nós mesmos é encará-la com muita
esperança, sejam lá quais forem as adversidades que tenhamos de enfrentar.

Neste Natal, convidamos a todas e todos a nos unirmos em uma grande celebração coletiva,
mentalizando um mundo mais humano, solidário, onde não julguemos as pessoas por cores,
peles, gêneros, amores. E, não podemos perder de vista que, para que isto se concretize, é
fundamental que continuemos mobilizados e com disposição para lutarmos por um mundo mais
justo, igualitário e democrático!!  Agradecemos às filiadas e filiados por mais um ano de apoio,
cooperação e confiança e desejamos a todas e todos e a seus familiares um 2021 mais leve com
vacina e muita saúde!!!

Neste ano tivemos uma grande vitória com a aprovação da PEC que tornou
permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Em dezembro, o Congresso
Nacional retomou as discussões para a votação da regulamentação do Fundo. Nesse
momento, o Fundeb sofreu sua primeira tentativa de golpe pela base do governo
Bolsonaro e seus aliados que, na Câmara, conseguiram incluir no texto a
possibilidade de uso deste recurso também em escolas privadas, filantrópicas e do
Sistema S. 

Após muita mobilização e pressão popular, os parlamentares reverteram o texto,
primeiro no Senado e posteriormente na Câmara, que causava esses enormes
retrocessos e distorções no relatório de regulamentação. Não poderíamos permitir
que um projeto estruturado para fortalecer a educação pública, um dos setores mais
carentes de investimentos no país, fosse prejudicado em sua regulamentação e parte
dos seus recursos destinados à rede de ensino privada. Lembrem-se: a resistência e a
luta valem a pena!

SÓ A LUTA MUDA A VIDA!
OBRIGADO COMPANHEIROS!

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.

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.
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Assessoria Jurídica do ATENS SN
Escritório Munemassa 

Telefone: (31) 97101-5392
E-mail: juridico@atens-sn.org.br

Atendimento - Diretório Nacional
Secretaria
Tel: (31) 3879-3498
Celular: (31) 97101-5392

ATENS É PÚBLICA - CENTRAL DO SERVIDOR

O FUNDEB É PÚBLICO


