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Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Setor Público elabora manifesto contra a PEC 32

O ATENS Sindicato Nacional participou, nos dias 29 e 30 de julho, do
Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Setor Público
Municipal, Estadual e Federal, com o objetivo de alinhar estratégias para
derrotar a Reforma Administrativa (PEC 32/20). O Encontro foi convocado por
todas as Centrais Sindicais, inclusive a Pública Central do Servidor,  à qual o
ATENS é filiado, e por outros movimentos nacionais, como a Frente
Parlamentar Mista do Serviço Público, da qual nosso Sindicato também faz
parte.

O evento foi planejado tendo em vista a urgência de uma ampliação na
mobilização de luta contra a  Proposta de Emenda Constitucional 32/20, que
tramita na Câmara dos Deputados e traz inúmeros ataques aos direitos dos
servidores e servidoras públicas. A Reforma Administrativa também
aprofunda o desmonte do Estado e restringe o acesso da população a
serviços públicos de qualidade.

Ao final dos trabalhos, foi elaborado um manifesto que aponta ações
unitárias para o combate à PEC 32, como encaminhamentos das discussões
que aconteceram no encontro. 

Veja o documento na íntegra: Clique aqui

A T E N S  S I N D I C A T O  N A C I O N A L

Emendas protocoladas à PEC 32

A Frente Parlamentar Mista do Serviço Público
protocolou, no dia 8 de julho, a emenda de número 9 à
PEC 32, que propõe que todos os 11,5 milhões servidores
públicos sejam considerados ocupantes de carreiras de
Estado para que possam se beneficiar de prerrogativas
específicas. A emenda foi protocolada reunindo 186
assinaturas. 

O documento foi assinado pelos deputados
coordenadores da Frente Rogério Correia (PT-MG), Alice
Portugal (PCdoB-BA), Paulo Ramos (PDT-RJ) e Danilo
Cabral (PSB-PE), todos servidores públicos em mandato
eletivo, e tem o objetivo de evidenciar a importância das
funções estratégicas do Estado brasileiro como principal
agente condutor de desenvolvimento e combate às
desigualdades sociais.

J U L H O ,  2 0 2 1  -  1 0 ª  E D I Ç Ã O

Outras Emendas
A Frente e o Partido dos Trabalhadores também apresentaram
outras quatro emendas à proposta de Bolsonaro e Paulo Guedes:

✔ Emenda 1: Garante que nenhum dos direitos dos atuais
servidores será retirado como, infelizmente, está na PEC de
Bolsonaro/Guedes.

✔ Emenda 2: Preserva a separação entre função civil e militar -
Garante o Estado democrático de direito ao transferir para a
reserva militares que ocuparem cargos civis.

✔ Emenda 3: Veda verbas remuneratórias acima do teto
constitucional – É uma forma de coibir aqueles supersalários,
muitas das vezes incondizentes com a função prestada pelo
servidor. Essa emenda visa também ajudar a equilibrar as contas
públicas.

✔ Emenda 4: Emenda substitutiva global – para descaracterizar o
conjunto dessa proposta tão nociva ao funcionalismo público e
para os usuários de serviços gratuitos como, por exemplo, o SUS
e as Universidades Federais
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ATENS e Pública Central do Servidor
contra a PEC 32

A Pública Central do Servidor, central que o ATENS
Sindicato Nacional integra, iniciou no mês de julho a
campanha “A PEC 32 Vai Afundar o Brasil”, que visa mostrar
os prejuízos da Reforma sob o ponto de vista de que toda a
população está em um barco prestes a afundar se a Reforma
for aprovada.

Durante o mês de  agosto, às terças e quintas-feiras, vamos
compartilhar nas redes e nos grupos de Whatsapp do ATENS
SN os cards da Campanha. Convidamos todas as Seções
Sindicais, dirigentes e filiados do ATENS Sindicato Nacional
a participarem ativamente, curtindo, comentando e também
compartilhando. 

Participe! Siga o ATENS Sindicato Nacional! Lutemos contra
esta Proposta que retira a responsabilidade e obrigação do
poder público em atender às necessidades da maioria da
população. 

Personalize sua foto de perfil das redes sociais com o filtro
da campanha. Basta acessar: clique aqui.

#ZapDoATENS

Receba em primeira mão as notícias do ATENS Sindicato Nacional no seu
Whatsapp! Basta salvar o número (31)9 9856-3436 e enviar uma mensagem
informando o seu nome e sua Seção Sindical. 

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

Recebeu alguma informação e achou relevante, compartilhe! Recebeu e tem algo
para pontuar ou comentar? Manda prá gente!
 
#ZapDaFrente - Notícias sobre a Reforma Administrativa
no seu celular
 
Gostaria de receber informações a respeito da Reforma Administrativa? Basta
adicionar o número (61) 99999-3073, enviar um “olá” e participar da lista de
transmissão da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. 
 
Junte-se à luta! Participe!
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Reforma Administrativa
Pressão na Comissão Especial

A Comissão Especial da Reforma Administrativa na Câmara dos
Deputados iniciou os debates sobre a proposta no dia 22 de
junho. Ao todo, serão 14 audiências públicas, sob a presidência
do Deputado Fernando Monteiro  (PP - PE). O relator é o
Deputado Arthur Maia (DEM-BA), e ambos possuem boas
relações com o governo.

Precisamos continuar nos mobilizando com PRESSÃO TOTAL
pela REJEIÇÃO da proposta! No site do ATENS Sindicato
Nacional criamos uma plataforma de envio automático de e-
mails para todos os membros da Comissão Especial. Basta
preencher o seu nome e e-mail para que os parlamentares
recebam a mensagem.

Link de acesso à plataforma: atens-sn.org.br/fale-com-
deputados/

Pressão, ação e mobilização contra o fim do serviço público
brasileiro! Juntos, venceremos! Não à Reforma Administrativa!

Quem são os deputados e senadores
favoráveis e contrários à PEC 32
 
O Observatório da PEC 32, plataforma da Frente Parlamentar
Mista do Serviço Público, reúne todos os nomes dos
parlamentares favoráveis, contrários e indecisos à proposta
de Reforma Administrativa. Na plataforma, é possível enviar
mensagens aos parlamentares, por e-mail e pelas redes
sociais.

A Frente, sob a coordenação dos Deputados Alice Portugal
(PCdoB-BA), Danilo Cabral (PSB-PE), Paulo Ramos (PDT-RJ),
Rogério Correia (PT-MG) e senadores Paulo Paim (PT-RS) e
Zenaide Maia (PROS-RN), em conjunto com as Centrais
Sindicais, entidades de classe, movimentos, frentes e fóruns
de servidores, estão atuando de forma intensa para enfrentar
e impedir a destruição dos serviços públicos no Brasil.

Confira e auxilie a Frente a lutar contra a PEC do desmonte:
http://observatorio.skr.dev.br/fpmsp/pec_32_20?s=09 
Participe! Divulgue!
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