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ATENS SINDICATO NACIONAL

#2OUTFORABOLSONARO
SETEMBRO, 2021 - 12ª EDIÇÃO

PEC 32 - COMUNICADO À CATEGORIA

O ATENS Sindicato Nacional, frente ao avanço da PEC 32 – Reforma
Administrativa, aprovada na Comissão Especial da Câmara de Deputados na
última quinta-feira, convoca a categoria a manter a mobilização contra a
votação no Plenário, que poderá ser pautada a qualquer hora pelo presidente
da Câmara Arthur Lira.
Muito já se discutiu sobre os efeitos danosos da proposta, não apenas para
todos os servidores públicos federais, estaduais e municipais, das três esferas
de governo, ativos e aposentados, mas principalmente para a população mais
vulnerável que terá o acesso aos seus direitos sociais usurpado, sendo
transferido para a iniciativa privada, que buscará lucrar com as necessidades
essenciais do povo para a sua sobrevivência.
Trata-se de expandir privilégios para o mercado e ampliar a interferência
política na gestão pública, cujas consequências são a destruição do Estado de
Bem-Estar Social pactuado na Constituição Cidadã e a completa
miserabilidade da sociedade que hoje sofre com 41,1 milhões de pessoas na
extrema pobreza e 117 milhões em condições de insegurança alimentar.
Neste cenário de devastação social e econômica, a crise sanitária deixa o
rastro de 600 mil mortos e uma legião inumerável de brasileiros com sequelas
as mais diversas, famílias enlutadas empobrecidas como resultado da reforma
da previdência que rebaixou as pensões, as aposentadorias por invalidez e os
benefícios de prestação continuada (BPC), mais de 130 mil crianças órfãs.
Não podemos ficar calados e assistir a extinção do serviço público! Por isso,
conclamamos que cada TNS esteja mobilizado junto com os colegas que estão
em Brasília e em várias outras ações nas capitais. Envie mensagem para os
deputados federais, participe das atividades de mobilização!
Cada um de nós pode contribuir para essa luta que é de todos os servidores,
mas, acima de tudo, de toda a sociedade e de todos os cidadãos brasileiros,
pelo futuro do nosso país!
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PRESSIONE TAMBÉM VIRTUALMENTE
A Reforma Administrativa foi aprovada na Comissão Especial
no dia 23 de setembro. Para conseguir a aprovação, o
governo atuou contra a democracia e trocando os deputados
e colocando na comissão aqueles que não participaram do
debate sobre a PEC 32 e que eram favoráveis à proposta.

O último grande ato nacional da Campanha
#ForaBolsonaro aconteceu no primeiro sábado
do mês, dia 2 de outubro. A sexta manifestação
deste ano ocorreu no mês de aniversário da
Constituição de 1988 e teve como pauta,
também, a defesa da democracia! Protestos
foram confirmados em mais de 300 cidades do
Brasil e no exterior.

No
#2OutForaBolsonaro,
brasileiros
e
Agora, a matéria irá ao Plenário da Câmara de Deputados e
brasileiras voltaram às ruas de todo o país para
necessita de 308 votos para sua aprovação. O Governo não
defender a vida, os empregos, os direitos das
poderá trocar deputados, mas vai tentar comprá-los. Por
trabalhadoras e dos trabalhadores e o fim do
isso, precisamos intensificar a pressão virtual! Não deixe o
governo Bolsonaro.
deputado do seu estado vender seu voto. Defender o serviço
público é defender a democracia.
Precisamos lotar as caixas de e-mails, comentar em todos os posts do Facebook e Instagram dos Deputados, marcá-los no Twitter, enviar
mensagens de WhatsApp.
A plataforma “Que Estado Queremos?” é um espaço de sistematização de conteúdos relevantes, confiáveis e qualificados, que vem para
ampliar o debate sobre questões que afetam a vida do Brasil, e, neste momento, a Reforma Administrativa. Além de conter um
monitoramento diário da Proposta, ela reúne todos os nomes dos parlamentares favoráveis, contrários e indecisos à proposta de Reforma
Administrativa, também é possível enviar mensagens aos parlamentares, por e-mail e pelas redes sociais.
Confira e se junte à luta contra a PEC do desmonte: queestadoqueremos.org/mobilize-se/
Participe! Divulgue! Não desmobilize! Ainda podemos vencer!
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CONFIRA ALGUMAS
AÇÕES DISPONÍVEIS
É direito!
Servidores com filhos
com
necessidades especiais podem
solicitar redução de jornada sem
redução salarial. Entre em contato
com a assessoria jurídica do
ATENS Sindicato Nacional pelo email juridico@atens-sn.org.br com
os seguintes documentos:
RG;
CPF;
Comprovante de Residência;
Fichas Financeiras dos últimos
cinco anos;
Documentação médica
comprobatória.

IMPACTOS IMEDIATOS DA REFORMA
ADMINISTRATIVA PARA O ATUAL SERVIDOR
Síntese elaborada pela equipe do deputado federal Rogério Correia (PT/MG),
um dos coordenadores da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público
1) Servidores que não têm período aquisitivo completo não terão direito de
integrar licenças decorrentes de tempo de serviço à sua remuneração. E, caso
a lei que os regulamenta seja revogada, todos perderão esses direitos.
2) Todos os servidores, inclusive os atuais, estarão sujeitos ao corte de 25%
de jornada com proporcional perda de remuneração, em caso de ajuste fiscal.
3) A estabilidade está mitigada, pois a reforma ampliou as possibilidades de
demissão do servidor estável: pode ser demitido após decisão colegiada, por
desnecessidade ou obsolescência do cargo e por insuficiência de
desempenho, cujas regras flexíveis e não debatidas com o trabalhador já estão
valendo. Ou seja, se o governante entender que o seu cargo é obsoleto ou
você for mal avaliado três vezes em 5 anos, você perderá seu cargo.
4) Os governantes poderão contratar pessoal sem concurso público por dez
anos para ocupar o lugar de servidores, inclusive daqueles que são
considerados cargos exclusivos de Estado.
5) Não vai adiantar nem fazer greve, pois os governantes poderão contratar
rapidamente e sem processo seletivo os substitutos necessários para realizar
as atividades paralisadas.
6) Os empregados públicos terão o vínculo automaticamente extinto após 75
anos, inclusive os atuais! E não poderão negociar a concessão de estabilidade
no emprego, nem sequer estabilidade temporária.
7) Fique atento: se você tem como remuneração uma parcela indenizatória
concedida por acordo coletivo ou algum outro ato infralegal, como portarias
ou decretos, ela será extinta automaticamente após 2 anos.
🚨 Caso a PEC 32 seja aprovada, os prejuízos serão incalculáveis para o serviço
público, inclusive para os servidores atuais!

ACOMPANHE O ATENS SN NAS REDES SOCIAIS
instagram.com/snatens
facebook.com/atens.sn
twitter.com/AtensSn
youtube.com/atenssindicatonacional
www.atens-sn.org.br

#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! , 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.

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

Junte-se à luta! Participe!

Assessoria Jurídica do ATENS SN
Escritório Munemassa
E-mail: juridico@atens-sn.org.br
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