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ATENS presente no Ato pela valorização e
recomposição salarial dos servidores públicos
A Campanha Salarial continua a todo vapor! A diretoria do
ATENS Sindicato Nacional participou do Ato pela Valorização
das Servidoras e Servidores Públicos no dia 31 de maio, no
Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, organizado
pela Liderança da Minoria.
A sessão foi coordenada pelo Deputado Alencar Santana Braga (PTSP) e contou com a participação de parlamentares de partidos da
oposição ao governo, como o Dep. Rogério Correia (PT-MG), Dep.
Sâmia Bomfim (PSol-SP), Dep. Wolney Queiroz (PDT-PE), Dep.
Glauber Braga (PSol-RJ), Dep. Fernanda Melchionna (PSol-RS), Dep.
Professora Rosa Neide (PT-MT), Dep. Luiza Erundina (PSol-SP),
Dep. Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Dep. Prof. Israel Batista (PV-SP),
Dep. Ivan Valente (PSol-SP), Dep. Bohn Gass (PT-RS), Dep. Erika
Kokay (PT-DF), além de centenas de trabalhadoras e trabalhadores
do serviço público que lotaram o auditório de 500 lugares.
Dinheiro tem e a lei permite! O ATENS Sindicato Nacional segue
mobilizado e participando de diversas atividades, junto aos demais
servidores, para exigir do governo o nosso direito: a reposição das
perdas salariais inflacionárias.
Participe de vigília diariamente, das 11h às 13h, em frente ao
Ministério da Economia (bloco P).

Diretoria do ATENS SN realiza rodada
de reuniões com as seções sindicais
Durante a primeira semana de junho, a diretoria do ATENS Sindicato Nacional realizou
uma rodada de reuniões com as diretorias das Seções Sindicais ATENS UnB, ATENS
UFV e ATENS UFMG. Além de informes gerais e avaliação da atual conjuntura, as
diretorias tiveram a oportunidade de alinhar as ações com o planejamento anual
elaborado pelo nacional, debater sobre a campanha salarial, as condições de retorno às
atividades presenciais e o andamento das discussões sobre o modelo de teletrabalho
nas Universidades.

CAMPANHA
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Quem não conseguiu acompanhar AO VIVO a
Plenária Virtual dos TNS (CAMPANHA SALARIAL),
no dia 19 de maio, pode conferir o registro completo
da reunião em nosso canal do YouTube.

Francisco Domingos

Para assistir, acesse:
www.youtube.com/watch?v=hmAxntHV6ss

Assessor político do ATENS SN

Acompanhe todas as discussões e fique por dentro
das notícias do sindicato que luta por você!

MPF recomenda à UFPB que esclareça
servidores sobre cessão à EBSERH
O Ministério Público Federal, MPF, respondeu à Universidade Federal da
Paraíba (UFPB) a respeito da Medida Administrativa que cede os
servidores técnico-administrativos à Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH). A medida, oficializada em abril deste ano, deveria
ser feita de forma optativa, com o objetivo de possibilitar um controle
mais eficaz e isonômico da carga horária dos servidores. No entanto, a
UFPB publicou a cessão sem qualquer diálogo com os servidores.
No documento, encaminhado à reitoria da UFPB, o MPF mantém
integralmente a recomendação da cessão, mas orienta a abertura de
diálogo com representantes dos servidores afetados pela Medida
Administrativa. De acordo com as recomendações do MPF, "tal ação deve
ser efetivada de forma planejada, em conjunto com a EBSERH, mediante
negociação com os servidores, de forma escalonada, para evitar solução
de continuidade no serviço prestado pelos servidores cedidos sem a
devida formalização e para permitir a reposição dos que não desejarem
permanecer cedidos de maneira formal, por parte da cessionária".
Confira aqui o documento enviado pelo MPF: atens-sn.org.br/mpfrecomenda-a-ufpb-que-esclareca-servidores-sobre-cessao-a-ebserh/
A forma da condução interna do processo administrativo de cessão e a
falta de esclarecimentos a respeito de diversas dúvidas quanto ao regime
jurídico das carreiras de agora em diante, também tem causado
insatisfação. O ATENS Sindicato Nacional, em conjunto com a ATENS
UFPB Seção Sindical, manifestou indignação com a ausência de diálogo e
negociação com os servidores, que foram surpreendidos com a publicação
da Portaria de cessão para a EBSERH, e exigiu, por meio do Ofício nº
010/2022, encaminhado no dia 29 de abril de 2022, que a Reitoria
comprove a concordância dos servidores identificados na Portaria com
sua cessão para a EBSERH, como requer o Decreto nº 10.835, de 14 de
outubro de 2021. Até o momento, a Reitoria da UFPB não respondeu ao
requerimento do ATENS.

Pai solteiro servidor público tem direito à
licença-paternidade de 180 dias
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no dia 12 de
maio, que os servidores públicos federais têm
direito a 180 dias de licença-paternidade se forem
pais solteiros. Hoje apenas as mulheres podem
pedir o benefício pelo prazo de seis meses. Para os
homens, o período de folga é de cinco dias. A
exceção é para o caso de morte da mãe durante a
licença-maternidade, quando o pagamento é
transferido ao viúvo.
Os ministros concluíram que a presença do pai
garante proteção ao recém-nascido e preserva a
convivência familiar nos primeiros meses de vida.
Em 2016, o STF já havia reconhecido a licença para
adotantes.

O IV Fórum Nacional do ATENS vem aí
O IV Fórum Nacional do ATENS será realizado entre
os dias 08 e 10 de setembro de 2022, na cidade de
Goiânia/GO. A portaria nº 001/2022, que nomeia a
Comissão Organizadora, já foi publicada e pode ser
conferida aqui:
www.atens-sn.org.br/publicada-portaria-no-0012022-que-nomeia-a-comissao-organizadora-do-ivforum-nacional-do-atens/
Acompanhe o site e as redes sociais do ATENS SN
para ficar por dentro das informações do IV Fórum
Nacional do ATENS.

Para fazer parte da nossa lista de
transmissão e receber notícias do
ATENS no seu celular:
1 - Salve o nosso número (31)99856-3436
como ATENS SN nos contatos do seu
celular.
2 - Pelo whats app, envie-nos uma
mensagem com o seu Nome e
Universidade.
3 - Não é um grupo! Apenas o ATENS
poderá enviar mensagens.
4 - Nenhuma outra pessoa, fora a
comunicação do Sindicato, terá acesso ao
seu contato.
5 - Pronto! Aguarde nossas novidades e
fique por dentro do ATENS.
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