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Sem reajuste há cinco anos e amargando mais de 10% de
perdas somente em 2021, servidores e servidoras
federais estão se mobilizando pela justa recomposição
salarial. Nos dias 18 de janeiro e 02 de fevereiro, o
funcionalismo realizou diversos atos em Brasília exigindo
o reajuste salarial e a derrubada da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 32/20.

SERVIDOR PÚBLICO
SOB AMEAÇA
Principais estratégias de
assédio praticadas no
atual governo

A Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, a qual o ATENS SN faz parte, tem
apoiado as mobilizações, tanto presenciais quanto virtuais, pela recomposição
salarial. Durante a Plenária Nacional de Servidores e Servidoras Federais, realizada
no dia 18 de janeiro, foi elaborado e aprovado um calendário de lutas que será
seguido pelas entidades a fim de pressionar o governo. o ATENS Sindicato
Nacional também está debatendo, em conjunto com as seções sindicais, para
organizar uma pauta de reivindicações da nossa categoria que, posteriormente,
será enviada aos Ministérios da Educação e Economia e para a Casa Civil.

Um estudo realizado pelas professoras da FGV Gabriela
Lotta e Mariana Silveira a partir de 125 entrevistas com
servidores públicos identificou as principais estratégias
de assédio praticadas no atual governo:
Opressão física (controle da movimentação
funcionários públicos nos locais de trabalho);
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Opressão sobre as rotinas administrativas (proibição de
acesso a sistemas e ferramentas de trabalho);
Opressão moral e social (burocracia de vigilância,
ameaças e declarações de desvalorização e descrédito
da legitimidade dos servidores);
Táticas de silenciamento dos burocratas (proibição de
participação em reuniões ou eventos, aplicação
indevida de processos administrativos, proibição de uso
de redes sociais, de dar entrevistas ou de publicar
artigos).
Fonte: Uol Notícias

SOME A LUTA PELO REAJUSTE
SALARIAL! VAMOS JUNTOS NA
PRESERVAÇÃO DE DIREITOS!
PARTICIPE! COMPARTILHE!
DIVULGUE!

Conheça o calendário aprovado na Plenária Nacional de
Servidores e Servidoras Federais realizada no dia 18 de
janeiro.
02/02 – Atividade simbólica, como parte do processo de
mobilização pela recomposição emergencial, em
Brasília/DF, com faixaço por todo o País nos órgãos e
prédios públicos;
07 a 11/02 – Rodada de plenárias estaduais e atividades
virtuais;
14 a 25/02 – Jornada de Luta em estado de greve;
09/03 – Greve Nacional dos(as) servidores(as) Federais,
(se aprovada nas assembleias).

INSS: NOVAS REGRAS PARA
PROVA DE VIDA
Atenção aposentados e pensionistas! No dia 03 de fevereiro, o Instituto Nacional do
Seguro Social publicou uma portaria com as novas regras.
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Agora, o procedimento será automático, por meio do cruzamento de informações de
bases de dados públicas, federais, estaduais e municipais.

NÃO SE CALE!

#ATENSINDICA - DOCUMENTÁRIO
O documentário “Se não fosse o SUS…” é uma produção do Conselho
Nacional de Saúde (CNS) que aborda o controle social e a saúde pública
no enfrentamento à pandemia no Brasil. O lançamento aconteceu de
forma virtual, no dia 27 de janeiro, através do Facebook e Youtube do
CNS.
O documentário registra e analisa a crise sanitária a partir de cenas em
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e territórios, com testemunhos de
trabalhadores, usuários e integrantes de conselhos de Saúde.

Para assistir, acesse:
youtube.com/watch?v=DdVxjnJUnCU

CAMPANHA
“A PEC 32 VAI AFUNDAR O BRASIL”
Dando seguimento às ações de enfrentamento à Reforma
Administrativa nas bases dos parlamentares e junto à
sociedade, a Pública Central do Servidor retomou a
campanha “A PEC 32 Vai Afundar o Brasil”, que visa
mostrar os prejuízos da Reforma sob o ponto de vista que
toda a população está em um barco prestes a afundar se a
Reforma for aprovada.
Em 2021, com muita pressão dos servidores e entidades
representativas, conseguimos adiar a votação da PEC 32
para 2022. Vencemos a batalha, mas ainda não vencemos a
guerra, a vitória contra a Reforma Administrativa só será
definitiva quando a Câmara de Deputados arquivar
permanentemente a proposta. Para isso, precisamos que
todos os servidores sigam em unidade e mobilizados pela
derrubada total da PEC 32. #DerrubaPEC32 ✊
Os cards da campanha estão sendo divulgados também nas
redes sociais do ATENS Sindicato Nacional. Acompanhe,
curta e compartilhe! Ajude a espalhar a informação sobre
os males da Reforma Administrativa. Vamos juntos por
nenhum direito a menos!

MAIS UM DESRESPEITO À
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA
No dia 11 de janeiro, mais uma vez ignorando
completamente a decisão da comunidade acadêmica da
Universidade Federal de Goiás (UFG) e desrespeitando a
vontade da maioria de professores, técnico-administrativos
e estudantes da instituição, Jair Bolsonaro decidiu não
nomear a professora Sandramara Matias Chaves como
reitora da Universidade, mesmo tendo sido a mais votada
em consulta à comunidade universitária. A professora
empossada, Angelita Pereira, foi a terceira colocada na lista
tríplice enviada ao Planalto.
Não é a primeira vez que Bolsonaro e seus ministros agem
de forma antidemocrática nas nomeações dos reitores das
universidades federais. Desde o início do mandato, mais de
20 de nomeações arbitrárias já foram feitas pelo presidente,
seja escolhendo candidatos que não obtiveram a maioria
dos votos ou até selecionando reitores que nem constavam
da listagem formulada pelas instituições.
O presidente não é obrigado a nomear a primeira colocada,
mas a escolha da comunidade universitária foi
historicamente respeitada pois garantir a decisão da
comunidade é garantir a autonomia universitária, guardada
pela constituição.

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
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PARA TODOS
OS SERVIDORES

#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!

Atendimento - Diretoria Nacional
Secretaria
Tel: (31) 3879-3498
Celular: (31) 97101-5392
Assessoria Jurídica do ATENS SN
Escritório Munemassa
E-mail: juridico@atens-sn.org.br
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