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Tudo isso ocorre em um cenário em que o mundo foi acometido
pela pandemia da Covid-19 e as universidades federais
realizaram um papel importantíssimo no combate. Além da
utilização da estrutura, como o uso de mais de 2 mil leitos para
pacientes com Covid-19 em Hospitais Universitários, centenas
de pesquisas foram realizadas para buscar, na ciência, uma
resposta para o colapso sanitário.

A desmoralização das universidades é um projeto que facilita a
privatização. Desde o início de seu mandato, Bolsonaro e seus
ministros insistem em algumas narrativas que tentam mostrar à
sociedade brasileira que esse espaço é de formação ideológica,
onde não se cria nada que, realmente, beneficie a população.
Tudo isso é um projeto para que a população pare de reconhecer
esse espaço como algo essencial e de responsabilidade do
Estado.

O projeto de privatização da educação não significa apenas
transformar as universidades federais em universidades
privadas. Privatizar as universidades é atender ao projeto
neoliberal que se instala no país, significa retirar todos os
recursos para que as únicas opções de ensino superior sejam as
universidades particulares de todo o país. 

Vamos lutar contra o desmantelamento da educação,
combatendo a elitização do ensino, que impede a
democratização e o acesso da população mais pobre às
universidades de qualidade.
 
Pela Universidade pública, gratuita, de
qualidade e inclusiva!

Carta à sociedade: 
A quem interessa acabar com as universidades públicas do Brasil?
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#BOLSONARONUNCAMAIS#BOLSONARONUNCAMAIS 

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

As universidades públicas são responsáveis pela maior parte da
produção científica do país e possuem um importante papel
transformador na inclusão de populações mais desfavorecidas na
educação superior. Não é possível pensar em avanço científico e
redução da desigualdade, sem um projeto de fortalecimento das
universidades.
 
Desde 2016, os recursos orçamentários destinados às universidades
vêm sofrendo, anualmente, quedas brutais. Essa redução de recursos
desestrutura todo o funcionamento das instituições, inclusive em
despesas básicas, como contas de água, luz, contratos com
empresas, mas também, em especial, bolsas de iniciação científica
pagas a alunos e a assistência dada aos estudantes de baixa renda. O
orçamento de 2022 é 32% menor do que o de 2015.

O sucateamento das IFES é ainda mais agravado quando o atual
governo ameaça sua autonomia, que é garantida pela Constituição,
desrespeitando a decisão democrática da comunidade acadêmica na
escolha de seus reitores. Desde o início do mandato de Jair
Bolsonaro, mais de 20 nomeações arbitrárias já foram feitas pelo
presidente, seja escolhendo candidatos que não obtiveram a maioria
dos votos ou até nomeando reitores que sequer constavam da
listagem encaminhada pelas instituições.  

Nos últimos dias, veio à tona um dos maiores escândalos de
corrupção no Ministério da Educação. O agora ex-ministro, Milton
Ribeiro, pediu exoneração após o vazamento de um áudio onde
afirma que o governo dá prioridade a solicitações de pastores,
indicados pelo presidente Bolsonaro, que não exercem cargos
oficiais, em um esquema de tráfico de influência, envolvendo
pagamentos e empenhos de milhões de reais. A Polícia Federal abriu
inquérito para investigar suposta corrupção e o STF (Supremo
Tribunal Federal) apura a possível participação do ministro no caso. 

Vem aí o primeiro Dia Nacional de Mobilização da 
Campanha Fora Bolsonaro. No dia 9 de abril, sábado, 
vamos para as ruas de todo o país em defesa da 
democracia, contra a alta dos preços dos combustíveis, 
contra a fome e o desemprego. Vamos gritar em alto e 
bom som: 

BOLSONAROBOLSONARO  
NUNCA MAIS!NUNCA MAIS!  

Março de 2022 foi um mês marcado por mobilizações de servidores e
servidoras federais pela negociação imediata do reajuste salarial. Nossa luta é
justa, constitucional e deve ser respeitada. É direito nosso pleitear reparação
após cinco anos de congelamento, onde as perdas se multiplicam a cada dia
diante da inflação altíssima. Lutamos também por justiça e exigimos que o que
for concedido para uma categoria seja concedido para as demais.

Neste momento, precisamos da união e força de todos para parar os serviços
públicos em todo o Brasil e obrigar o governo Bolsonaro a iniciar um processo
de negociação. Pela Legislação, um governo em fim de mandato não pode
deixar o reajuste pendente para o primeiro ano do mandato seguinte. Então, é
reajuste agora ou só em 2024!

Por isso, temos que ficar atentos às datas, para não deixar essa oportunidade
de garantir nossos direitos escorrer pelas mãos. Os serviços e os servidores
públicos devem ser valorizados e respeitados!
 
Juntem-se a nós e se mobilizem. Essa luta é de todos os servidores a favor do
Brasil. Sem mobilização não há reposição!

A luta é urgente! #ReajusteJá



ATENS SN encaminha Ofício a reitores solicitando 
informações sobre retorno às atividades presenciais
 

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

Campanha: regularize ou tire o título de eleitor pelo #ForaBolsonaro
 
ATENÇÃO! Resta menos de um mês para  finalizar o prazo de regularizar o título eleitoral, ou mesmo solicitar a primeira via
do documento, em tempo para votar nas Eleições 2022. A data, estipulada pela Lei das Eleições, prevê o fechamento do
Cadastro Eleitoral no dia 04 de maio, 150 dias antes de cada pleito.
 
Segundo o TSE, apesar do engajamento de celebridades em uma campanha, o Brasil tem menor número de jovens entre 16
e 17 anos com título de eleitor desde 2004. O procedimento é simples, rápido e pode ser feito pela internet, com o sistema
Título Net pelo link: https://cad-app-titulonet.tse.jus.br/titulonet/novoRequerimento 
 
Seu voto decide o que acontece no Brasil nos próximos 4 anos. Regularize o seu título, caso seja necessário, e converse
com os jovens que são aptos a votar. Vamos juntos derrubar Bolsonaro e tirar o Brasil desse caos!
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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

ATENS SN cria grupo do trabalho sobre a IN 65

O ATENS Sindicato Nacional criou um grupo de trabalho para promover a
troca de conhecimento sobre a Instrução Normativa nº 65 (teletrabalho). A
criação do grupo foi uma decisão do Fórum de dirigentes.
 
Comporão o GT os TNS que participam de comissões em suas IFES, para
elaboração da norma interna, e outros que se prepararão para futuras
comissões em suas instituições. A diretoria e a assessoria jurídica do ATENS
SN também farão parte do grupo.
 
A IN 65, publicada em 31 de julho de 2020, implementou o Programa de
Gestão que institui o teletrabalho para cumprimento da jornada de trabalho
regular, de forma definitiva. Para tanto, cria normas para controle de metas,
prazos e entregas. Discutir com os TNS os impactos desta IN, que poderá
trazer prejuízos à nossa vida funcional, é essencial para que a categoria
possa atuar de forma consciente em defesa dos seus direitos.
 

O ATENS Sindicato Nacional encaminhou, no dia 25 de março, o Ofício Circular nº 003
de 2022 a todas as universidades que possuem servidores filiados ao sindicato,
solicitando às reitorias informações sobre o retorno às atividades presenciais e sobre o
posicionamento da gestão em relação à exigência do passaporte vacinal.
 
O ofício externa a preocupação do Sindicato diante de relatos de filiados que alegam
não ter havido mudanças na infraestrutura das unidades para um retorno mais seguro,
como salas sem janelas ou janelas emperradas, e o não fornecimento de máscaras e
álcool 70% em algumas instituições, além de informar a insegurança de muitos
servidores com o fato de serem obrigados a conviver com os colegas que até o
momento não se vacinaram por decisão própria.

A diretoria do ATENS SN destaca no Ofício que não é contrária ao retorno às
atividades presenciais, mas que estas devem ser feitas com o máximo rigor de
segurança para com seus servidores e alunos, e se coloca à disposição da gestão para
discutir o tema e todos aqueles voltados ao fortalecimento das universidades federais
e de seus servidores.
 
Acesse o site aqui para ler o Ofício Circular nº 003 de 2022: atens-sn.org.br/atens-sn-
encaminha-oficio-a-reitores-solicitando-informacoes-sobre-retorno-as-atividades-
presenciais/

#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!

http://instagram.com/snatens
http://facebook.com/atens.sn
http://twitter.com/AtensSn
http://youtube.com/atenssindicatonacional
http://www.atens-sn.org.br/

