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2021 está chegando ao fim. Com medo de sofrer um
desgaste na eleição de 2022, Bolsonaro, Guedes e Lira
querem aprovar a PEC da Rachadinha ainda este ano!
Por isso, é urgente e necessário manter a pressão
sobre os parlamentares.

Por isso, centrais sindicais e frentes de luta do
funcionalismo público estão convocando uma nova
jornada de manifestações contra a reforma
administrativa para 8 de dezembro. O objetivo é dar
continuidade à luta contra a proposta de emenda
constitucional PEC 32, da reforma administrativa,
enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso
Nacional.

Fique atento à divulgação dos detalhes e participe do
evento mais próximo para fortalecer a luta! 
Vamos juntos defender os serviços públicos!

É hora de barrar a PEC 32 já!
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1425Crise na ciência e na educação brasileira
Enem e Capes sob ameaça

O desmonte da ciência e da educação brasileira não para no
(des)governo Bolsonaro. O Enem de 2021 ocorreu em meio
a uma das maiores crises enfrentadas pelo órgão. Às
vésperas do exame, o governo passou por uma crise que
envolve denúncias de interferência em conteúdo e assédio
moral de servidores que relataram ser desejo do presidente
Jair Bolsonaro deixar o Enem com "a cara do governo". Para
isto, solicitou ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, que
incluísse questões que tratassem o Golpe Militar de 1964
como uma revolução. No dia 8 de novembro, faltando
menos de duas semanas para o início do Enem, 35
coordenadores do Inep pediram exoneração.

Logo depois do ocorrido no Inep, durante a última semana
de novembro e primeira de dezembro, 80 pesquisadores,
coordenadores e consultores, ligados à Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes),
informaram que estão apresentando uma renúncia coletiva
de suas funções na diretoria de avaliação do órgão. Entre os
motivos alegados, os servidores afirmam que não têm
conseguido trabalhar seguindo padrões acadêmicos e que a
Capes não tem atuado para defender a avaliação dos
programas de pós-graduação. 

Em documento publicado pelos demissionários se lê: "Gostaríamos de
poder trabalhar com previsibilidade, respeito aos melhores padrões
acadêmicos, atenção às especificidades das áreas e, principalmente, um
mínimo respaldo da agência. Tais condições não têm se verificado nos
últimos meses".

Jair Bolsonaro é o maior inimigo da Educação e promove o maior
desmonte dos órgãos de Estado do setor educacional já visto na história
brasileira. É evidente que o objetivo inicial se tratava de derrubar
políticas públicas por nocaute, quando não conseguiram, Bolsonaro
passou a esvaziá-las, procurando vencê-las por pontos. Seguimos
resistindo. O impeachment é urgente para salvarmos a educação!
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Podcast "Educação em Destaque"

O ATENS Sindicato Nacional agora é um dos patrocinadores do Podcast
"Educação em Destaque". Idealizado e apresentado pelo mestre em
educação e jornalista Francisco Domingos. "Educação em Destaque" é um
programa semanal, com duração entre 15 e 30 minutos, veiculado sempre
às sextas-feiras pelas principais plataformas de podcast, além de redes
sociais.
 
O conteúdo aborda a Educação (propostas e decisões dos poderes
executivo, legislativo e judiciário afetas ao assunto) como seu tema
principal, oferecendo informações aprofundadas sobre decisões tomadas
pelos poderes da República que afetam a área. Além de repercutir ações de
sindicatos, fóruns, federações e centrais sindicais relacionadas ao tema. 

Para ouvir o Podcast "Educação em Destaque", siga @educacao.destaque
no instagram e acompanhe pelo canal do Youtube:

youtube.com/channel/UCLV35_DAvES8Q2012YTt0WA

LIVE DE ANIVERSÁRIO DO ATENS
#ATENSFAZ9

No dia 3 de dezembro, o ATENS Sindicato Nacional completou 9
anos de existência. Vamos celebrar essa data em uma LIVE no dia 15
de dezembro, às 15h, nos nossos canais do Youtube e do Facebook. 
 
Durante a live vamos ter uma comemoração com sorteio de brindes
incríveis para nossos filiados. Alguns dos sorteios já estão sendo
divulgados nas nossas redes sociais, fique ligado para não perder
nada!
 
Contamos com a presença de todos para que possamos celebrar
juntos, mesmo que distantes, essa data tão especial. O último ano
não foi fácil, mas a nossa união fez, e continuará fazendo, a diferença
em muitos momentos. 
▶ Assista pelo Youtube: youtube.com/atenssindicatonacional
▶ Assista pelo Facebook: facebook.com/atens.sn/

Esperamos vocês

O ATENS Sindicato Nacional realizou, no dia 11 de novembro, uma live sobre
o decreto 10.620/21, publicado pelo Governo Federal em 5 de fevereiro de
2021 e que definiu a competência para a concessão e manutenção das
aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social no âmbito
da administração pública federal. Na prática, o Decreto passa ao INSS a
competência para a concessão e manutenção  das aposentadorias e pensões
dos servidores das autarquias e fundações federais.

Para discutir o tema, o ATENS convidou a servidora de carreira do INSS,
Técnica do Seguro Social, e Secretária Geral do Sindicato dos Trabalhadores
do Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo (SINSSP), Vilma
Ramos, e o assessor jurídico do ATENS Sindicato Nacional, Matthaus Henrique
de Góis Ferreira. A live também contou com a mediação da Diretora de
Articulação Nacional do ATENS Sindicato Nacional, Rosário de Oliveira, e da
Diretora de Assuntos de Aposentadoria do ATENS Sindicato Nacional, Perla
Alvez.

Durante o debate, foram abordados os aspectos legais do decreto, as
modificações que ele impõe nas aposentadorias e os possíveis
prejuízos aos servidores, aposentados e ativos.

Entre eles está a intenção de desvincular os benefícios das
aposentadorias e pensões destes trabalhadores de suas respectivas
carreiras, impondo assim um congelamento permanente dos valores
dos salários destes(as) aposentados(as), criando dificuldades à
aplicação do princípio da paridade.

Para quem não conseguiu acompanhar a live, ela já se encontra
disponível em nosso canal do youtube. Para assistir, acesse: 
 http://www.youtube.com/watch?v=tksX29SxL6Y

A apresentação elaborada pelo assessor jurídico do ATENS Sindicato
Nacional está disponível para download no link: https://www.atens-
sn.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Slide-DECRETO-10.620.pdf

Você sabia que sua aposentadoria está no INSS?
ATENS SN realiza live sobre decreto 10.620/21

ACOMPANHE O ATENS SN NAS REDES SOCIAIS

instagram.com/snatens/
facebook.com/atens.sn/   

twitter.com/AtensSn
youtube.com/atenssindicatonacional
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