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O IV FÓRUM DO ATENS VEM AÍ
O IV FÓRUM DO ATENS VEM AÍ

ONDE HOUVER DOR, LEVE SOLIDARIEDADE!

O IV Fórum Nacional do ATENS será realizado entre os dias 08 e 10
de setembro de 2022, na cidade de Goiânia/GO, e reúne os dirigentes
das Seções Sindicais, Coordenações e Diretoria Nacional. A marca
deste importante encontro dos dirigentes do ATENS é simbolizada
pelo Monumento das 3 Raças, localizado em Goiânia, que é uma
representação simbólica das três raças que constituem a identidade
goiana - negros, indígenas e brancos - e construíram, com muito
esforço, não só a cidade, mas seus valores, cultura e saberes.

O ATENS Sindicato Nacional realizou em junho duas
doações financeiras para instituições. Uma para a CUFA,
Central Única das Favelas, em Pernambuco, destinada aos
desabrigados das enchentes ocorridas durante o mês de
maio, e outra para a ação social do Padre Júlio Lancelotti,
da Pastoral do Povo de Rua, em São Paulo. Você também
pode doar e participar destas ações que estão levando
conforto a tantas pessoas que necessitam. Faça a sua
doação e ajude a compartilhar iniciativas!

A poesia "Meu Destino", da poetisa Cora Coralina,
também faz parte da marca do nosso encontro. Cora
Coralina é natural da cidade de Goiás e foi considerada
uma das mais importantes escritoras brasileiras. Trazer
elementos da cidade em que faremos o nosso IV Fórum
Nacional é uma tradição do ATENS e é a nossa forma de
homenagear o local que nos receberá para este
importante encontro de discussão, alinhamento e
deliberação sobre temas de interesse da categoria dos
TNS.

Posicionese contra
o ódio DOE

Demais informações e comunicados sobre o Fórum serão
realizadas por e-mail, pelo nosso site e pelas redes sociais
do Sindicato.
Esperamos vocês para construirmos juntos as lutas do
ATENS.

DECRETO Nº 11.072/2022 - TELETRABALHO OU MAIS
TRABALHO? IMPACTOS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS
Vladimir Nepomuceno
Assessor e consultor de entidades sindicais e
diretor da Insight Assessoria Parlamentar

Publicado em maio desde ano, o Decreto nº 11.072 regulamenta o Programa de
Gestão e Desempenho (PGD) no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional. O ato normativo pretende aprimorar as regras
relacionadas ao teletrabalho e à gestão de resultados dos órgãos e agentes públicos.
Com a possibilidade do teletrabalho se tornar uma realidade permanente no serviço
público, é importante que os sindicatos promovam um espaço de diálogo para
discutir as vantagens e desvantagens desta modalidade de trabalho para os
servidores públicos. O impacto de compartilhar a casa com o ambiente de trabalho
pode trazer benefícios aos trabalhadores - como redução de tempo de deslocamento
e maior flexibilidade - mas também desvantagens - como infraestrutura precária,
desrespeito aos horários de trabalho e agravos da saúde mental dos trabalhadores.

Luci Praun
Socióloga, integrante do Grupo de Pesquisa Mundo
do Trabalho e suas Metamorfoses / Unicamp,
docente da Universidade Federal do Acre

Por isso, o ATENS Sindicato Nacional realizou uma live no dia 15 de junho, com a
participação do assessor e consultor de entidades sindicais e diretor da Insight
Assessoria Parlamentar, Vladimir Nepomuceno, e docente da Universidade Federal
do Acre, socióloga, integrante do Grupo de Pesquisa Mundo do Trabalho e suas
Metamorfoses/Unicamp, Luci Praun, para debater sobre os aspectos teóricos das
relações de trabalho e realizar um contraponto mais aprofundado das consequências
do teletrabalho para os trabalhadores públicos das Universidades, no contexto de
um governo ultraneoliberal, que impõe escassez de recursos às instituições e avança
contra direitos dos trabalhadores.
A live está disponibilizada em nosso canal do YouTube e pode ser assistida pelo link:
https://www.youtube.com/watch?v=bT1zGG8Zqo4

JURÍDICO - Servidor Público pode antecipar
Aposentadoria ou receber Abono de Permanência
O Supremo Tribunal Federal firmou tese durante julgamento do Tema
942 que trata da possibilidade de aplicar as regras gerais de previdência
social para a averbação de tempo de serviço exercido sob condições
especiais, nocivas à saúde ou à integridade física do servidor público, com
conversão do tempo especial em comum, mediante contagem
diferenciada.
Dessa forma, o servidor público ativo ou aposentado que trabalha ou
trabalhou em condições insalubres, como em salas de raio X ou lidando
com agentes biológicos, por exemplo, pode requerer a antecipação da
aposentadoria ou receber o abono de permanência.
Em decorrência desta conversão, o servidor aumenta o tempo de serviço
prestado em condições especiais em 40%, no caso dos homens, e 20%, no
caso das mulheres, fazendo com que possa receber abono de
permanência, caso queira permanecer trabalhando ou possa pleitear sua
aposentadoria antecipadamente, além de, em alguns casos, escapar das
regras impostas pela Reforma da Previdência.
O servidor ou servidora que receba ou tenha recebido adicional
de insalubridade, periculosidade ou raio X podem requerer:
• Concessão do Abono de Permanência
• Revisão do Abono de Permanência
• Concessão de Aposentadoria
• Revisão de Aposentadoria
Se você se enquadra nessa situação ou tem alguma dúvida, agende
sua consulta no plantão jurídico pelo e-mail: juridico@atens-sn.org.br

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, tendo como
professoras, professores e técnicos da educação superior
como seu público-alvo. O objetivo do programa é
propiciar aos docentes e técnicos da educação superior
informações aprofundadas sobre decisões tomadas pelos
poderes da República que afetam as categorias. Além de
repercutir ações de sindicatos, fóruns, federações e
centrais sindicais relacionadas aos interesses dessas
categorias profissionais.
O programa da última sexta-feira, dia 1 de julho, abordou
o pedido de instalação de CPI do Ministério da Educação
que foi protocolado no Senado, a convocação do Ministro
da Educação, Victor Godoy Veiga, para prestar
esclarecimentos na Câmara sobre denúncias de tráfico de
influência e corrupção no ministério, a Audiência Pública
da Comissão de educação do Senado para discutir
proposta de homeschooling e as inscrições para a 3ª
Chamada pela Erradicação do Racismo no Ensino
Superior na América Latina.

Siga o podcast @educacao.destaque no instagram e
acompanhe a programação semanal.

Viu isso aqui? Notícias destaques do mês
Governo Bolsonaro: Entenda o caso Milton Ribeiro, os áudios e as suspeitas de
interferência de Bolsonaro: - https://bityli.com/rhDbuE
Delegado da PF que investiga Milton Ribeiro vai deixar setor de inquéritos
envolvendo políticos - https://bityli.com/duEUem
Ciência tem 44% do maior fundo de financiamento bloqueados; setor ainda perde
em outras frentes - https://bityli.com/hpAFqF
Ministério da Educação realiza novo corte e retira R$ 220 milhões de
universidades federais - https://bityli.com/nTGOxs
USP estima que redução da cobrança de ICMS represente perda de até 6,5% dos
repasses à universidade a partir de 2023 - https://bityli.com/ibFIoB
Governo federal tem uma denúncia de assédio sexual por dia https://bityli.com/IDOOEP
OMS alerta para aumento de casos de covid-19 em quase todo o mundo https://bityli.com/wgAhfz
Brasil é um dos dez piores países do mundo para se trabalhar, mostra pesquisa https://bityli.com/ywcQJn
Falta de comida atinge 1 em cada 4 famílias brasileiras, aponta o Datafolha https://bityli.com/QlsqJy

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.

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

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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