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Apesar da trupe de Bolsonaro e Guedes terem conseguido uma vitória com a aprovação do texto base PEC 32 na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), tudo indica que o governo terá dificuldade de formar 2/3 no plenário para a
aprovação da Reforma Administrativa na Câmara. 
 
A votação do texto teve um placar apertado de 39 deputados favoráveis a 26 contrários. A atuação da oposição, as mobilizações
dos sindicatos de servidores públicos e da sociedade civil foram decisivas para reverter alguns votos de parlamentares indecisos. 
 
Isso significa que ainda temos muita luta pela frente e uma enorme possibilidade de vencer mais essa batalha. Precisamos
continuar intensificando as ações para levarmos a verdade a todos sobre os malefícios e os resultados desastrosos desta reforma
para o nosso país.
 
O esforço de cada um que se engajou enviando mensagem para os parlamentares, participando ativamente dos tuitaços e
cobrando nas redes sociais influenciou, positivamente, nesta luta. Agora é hora de seguirmos combativos em todas as estratégias
para derrotarmos, definitivamente, esse plano ultraliberal, que quer acabar com o Estado e com os servidores públicos. 
 
Fique atento às redes sociais do ATENS Sindicato Nacional e ao nosso site www.atens-sn.org.br para se informar de todas as
ações que organizamos e participar ativamente desta luta. 
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Reforma Administrativa - A pressão continua!
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Seguindo protocolos de segurança, milhares de manifestantes
foram às ruas no último sábado, 29, para exigir o impeachment do
presidente Jair Bolsonaro por sua resposta catastrófica à pandemia
do coronavírus, que ceifou quase meio milhão de vidas de
brasileiros. As manifestações ocorreram em todos os estados no
país e o ATENS Sindicato Nacional marcou presença em algumas
cidades. 

Vacina no braço, comida no prato e contra a
reforma Administrativa e os cortes na educação!
Nem um dia a mais para Jair Bolsonaro!

http://www.atens-sn.org.br/


 
ATENS CADA VEZ

Dia do Trabalhador: afinal, o que temos para comemorar neste 1° de maio?

No mês de maio comemoramos mais um Dia do Trabalhador, um dia conquistado por meio de muita luta dos trabalhadores. Mas, se
direcionarmos o nosso olhar para a realidade brasileira, em especial a dos últimos anos, será mesmo que temos algo a comemorar
neste dia? 

O Brasil vive hoje em clima de insegurança com quase 15 milhões de brasileiros desempregados, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE), e milhares de trabalhadores vendo seus empregos serem ameaçados pela pandemia da
Covid-19. 

Durante os últimos anos os trabalhadores brasileiros foram golpeados com diversas reformas e PECs que retiraram seus direitos e
jogaram todo o ônus da crise em suas costas. Os ataques iniciados com a EC 95, aprofundados com as Reformas Trabalhista e da
Previdência, foram os mais duros golpes sofridos pela classe trabalhadora brasileira.

E não são apenas os trabalhadores da iniciativa privada que sofrem. O modelo ultraliberal, que visa acabar com o Estado e que está
em curso desde 2016, também ataca os servidores públicos com congelamento de salários por 15 anos, uma campanha de
desqualificação e perseguição e uma Reforma Administrativa que está em curso.

Não! Não temos o que comemorar no Dia do Trabalhador. Agora, mais do que nunca, devemos entender que o 1° de maio é uma
data de reivindicações, cobranças e reflexões acerca do que desejamos e porquê lutamos. Em tempos tão difíceis, os trabalhadores
e trabalhadoras precisam se unir na luta por melhores condições de vida, por mais segurança no trabalho e pela garantia de
emprego e renda para que todos possam sobreviver à crise. Que possamos ser solidários e unir forças com todas as categorias
nesta luta! 

LIVE: A crise na educação superior é um projeto de
governo: os impactos dos cortes orçamentários nas IFES

As universidades federais brasileiras enfrentam o momento mais delicado
em muitos anos. O corte de R$1 bilhão (18% a menos em comparação a
2020) na LOA (Lei Orçamentária Anual) prejudica não somente o ensino, mas
também a pesquisa, a extensão e a assistência estudantil. Além da redução,
que vem ocorrendo desde 2016, a LOA trouxe um contingenciamento de
60% do orçamento aprovado, o que vem preocupando toda a comunidade
acadêmica, que já fala em um possível apagão das universidades caso não
ocorra a liberação de verba pelo Congresso. 

Diante desta alarmante situação, o ATENS Sindicato Nacional convidou o
Reitor da Universidade Federal de Goiás e Presidente da Associação
Nacional dos dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(ANDIFES), Edward Brasil, para debater sobre o cenário e os impactos dos
cortes nas Instituições Federais de Ensino Superior, em uma live na próxima
quarta-feira, 02 de junho, às 16:30h, em nosso canal no Youtube e em nosso
Facebook. 

Para assistir a live, acesse: www.youtube.com/atenssindicatonacional/live
ou www.facebook.com/atens.sn 

Perseguição e o modo autoritário de
Bolsonaro governar

A Controladoria-Geral da União puniu, até abril
deste ano, 285 servidores federais por emitirem
opiniões consideradas "prejudiciais" ao governo
Bolsonaro ou à instituição onde trabalham.
Desde 2019, primeiro ano de governo de Jair
Bolsonaro, foram abertos 591 processos contra
servidores e aplicadas 269 punições, o que
significa que alguma condenação foi aplicada em
45% das investigações. 

Outdoors contra a PEC 32

Empenhado em denunciar os males da Reforma
Administrativa, o ATENS Sindicato Nacional se
uniu em uma ação conjunta com entidades
representativas de servidores públicos para
espalhar mensagens expondo, por meio de
outdoors instalados em diversas bases eleitorais
de parlamentares, os desmontes que serão
causados pela PEC 32. A primeira ação foi
realizada em Joinville, São Bento do Sul, Mafra e
Rio Negrinho, em Santa Catarina, base eleitoral
do Deputado Federal Darci de Matos, relator da
Reforma Administrativa na CCJ – Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara. 

Receba, em primeira mão, as notícias do ATENS
Sindicato Nacional no seu Whatsapp. 

Para fazer parte da Lista de Transmissão, basta
SALVAR o contato do ATENS Sindicato Nacional
e enviar uma mensagem do seu Whatsapp
informando o seu nome e sua Seção Sindical
para o número 31 99856-3436. 

Não se preocupe, o envio de informações será
por meio da “lista de transmissão”. Isso significa
que nenhuma outra pessoa, fora a comunicação
do Sindicato, terá acesso ao seu contato.
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