
SE LIG

Com o retorno das atividades presenciais e com o intuito de garantir máximo
rigor de biossegurança para servidores e alunos, o ATENS SN encaminhou um
Ofício aos Reitores, solicitando informações sobre o retorno e o
posicionamento da gestão em relação à exigência do passaporte vacinal.

Clique no link para ler o ofício -->

No dia 15 de março (primeira foto), dirigentes do ATENS Sindicato Nacional 
participaram da Audiência Pública sobre a Campanha Salarial 
na Câmara de Deputados.

ATENS presente na jornada de lutas em Brasília (foto 2).

Em fevereiro, protocolamos ofícios com reivindicações no
MEC e no Ministério da Economia, e solicitamos o
agendamento de uma reunião, por videoconferência, para
discutir a pauta de reivindicações da categoria dos
profissionais ocupantes de cargos de nível superior nas
IFES. A pauta, discutida e elaborada em conjunto com as
Seções Sindicais do ATENS SN, abordou a reposição das
perdas acumuladas desde janeiro de 2017 e a necessária
definição e implementação de uma carreira própria para os
Técnicos de Nível Superior das IFES.

Clique no link ler os ofícios e a pauta de reivindicações: 

Fevereiro

A T E N S  S I N D I C A T O  N A C I O N A L
D E Z E M B R O ,  2 0 2 2  -  2 1 º  E D I Ç Ã O

Janeiro
Desde o início do ano, estivemos mobilizados
contra a PEC 32, a chamada Reforma
Administrativa. Travamos várias batalhas que só
foram vitoriosas porque construímos ações
unificadas, que demonstraram a força dos
servidores. Também unimos nossos esforços
para o avanço da Campanha Salarial 2022,
quando, em janeiro de 2022, o governo federal
tentou forjar uma manobra eleitoreira,
concedendo reajuste  salarial a apenas uma
categoria. Permanecemos atuantes na batalha
até o último momento. 

Então é natal! Veja a retrospectiva do que construímos juntos!
2022 foi um ano de muitos desafios, mas também de muitas vitórias para o nosso sindicato. Lutamos contra a
perda de direitos e o desmonte das universidades, em defesa dos servidores e serviços públicos de excelência,
priorizamos a vida e exigimos a valorização da classe trabalhadora. Para celebrarmos o ano que se encerra, a
edição de dezembro do nosso informativo SE LIGA será uma retrospectiva das lutas, desafios enfrentados pela
categoria e também das conquistas da entidade sindical no ano de 2022. Confira!

Em março, mês da mulher, criamos a campanha "Nem Tudo São Flores", para
expor alguns dados que alertam sobre a realidade do machismo, da misoginia
e do feminicídio, com o objetivo de trazer esse debate essencial para a nossa
base. 

Março

https://www.atens-sn.org.br/atens-sn-protocola-oficios-com-reivindicacoes-no-mec-e-no-ministerio-da-economia/
http://www.atens-sn.org.br/atens-sn-encaminha-oficio-a-reitores-solicitando-informacoes-sobre-retorno-as-atividades-presenciais/


Abril
Em abril, o ATENS SN criou um grupo de trabalho para promover a troca de
conhecimento e discutir os impactos sobre a Instrução Normativa nº 65, que
instituiu o teletrabalho para cumprimento da jornada de trabalho regular, de
forma definitiva. O GT foi composto por TNS que participaram de comissões
de elaboração da norma interna em suas IFES, pela diretoria e a assessoria
jurídica do ATENS SN. O objetivo do grupo foi discutir com os TNS os
impactos desta IN para os servidores e as Universidades. 

Neste mesmo mês, a diretoria do ATENS SN participou da Conferência
Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT) 2022. O encontro aconteceu em
São Paulo e contou com a participação de 500 lideranças sindicais que
aprovaram uma pauta unificada, com 63 propostas, para ser apresentada aos
postulantes à Presidência da República e a candidatos a vagas na Câmara e no
Senado. 

Clique no link direcional para acessar a pauta unificada.

Organizamos também a Plenária Virtual dos TNS sobre a Campanha Salarial, um evento online com a presença do Assessor
Político do ATENS SN, Francisco Domingos, que realizou uma exposição sobre o orçamento, trâmites e prazos legais, e
uma análise da mobilização dos Servidores Públicos Federais. A Plenária foi disponibilizada em nosso canal do YouTube e
pode ser assistida pelo link: 

Em maio também travamos uma batalha contra mais um trator
bolsonarista que tentou aprovar a PEC 206/2019, que previa a
cobrança de mensalidade pelas universidades públicas do país.
Após muita pressão e resistência, a Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados retirou de pauta a
votação do parecer sobre a PEC.

31 de maio - ATENS PRESENTE no ato pela valorização e
recomposição salarial dos servidores públicos, no auditório
Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados.

Maio
Maio, mês do trabalhador, criamos a campanha
#ServidoresMerecemRespeito, com o objetivo de
trazer dados sobre a importância da luta pela
valorização dos servidores públicos. 

 
 

EDUCAÇÃO NÃO É MERCADORIA! 

Plenária dos TNS da ATENS
UnB Seção Sindical

Plenária Virtual

#ServidoresMerecemRespeito

https://www.youtube.com/watch?v=hmAxntHV6ss
https://www.youtube.com/watch?v=hmAxntHV6ss
https://online.fliphtml5.com/zfzuf/lapx/?1671463713=#p=1


Junho e Julho
Em junho, o ATENS SN promoveu a live
"Teletrabalho ou MAIS Trabalho? Impactos
para os servidores públicos" sobre o Decreto nº
11.072/2022 que regulamentou o Programa de
Gestão e Desempenho (PGD) no âmbito da
Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional. 

Participaram da live o assessor e consultor de
entidades sindicais e diretor da Insight
Assessoria Parlamentar, Vladimir Nepomuceno,
e a socióloga, integrante do Grupo de Pesquisa
Mundo do Trabalho e suas
Metamorfoses/Unicamp, docente da
Universidade Federal do Acre, Luci Praun. 

A live teve o objetivo de promover um espaço
de diálogo para discutir as vantagens e
desvantagens desta modalidade de trabalho
para os servidores públicos, aspectos teóricos
das relações de trabalho e realizar um
contraponto mais aprofundado das
consequências do Teletrabalho para os
trabalhadores públicos das Universidades. 

Durante os meses de junho e julho, a diretoria
do ATENS Sindicato Nacional realizou diversas
reuniões com dirigentes das Seções Sindicais
do ATENS para informes, avaliação da
conjuntura e alinhamento de ações com o
planejamento anual elaborado pelo Nacional.

Reunião da diretoria do ATENS SN com a diretoria da ATENS
UFV Seção Sindical - 02 de junho

Reunião da diretoria do ATENS SN com a diretoria da ATENS 
UFMG Seção Sindical - 03 de junho

Reunião da diretoria do ATENS SN com a diretoria da ATENS
UFC Seção Sindical - 07 de julho

Reunião da diretoria do ATENS SN com a 
Coordenação e filiados da UFPE - 12 de julho

Reunião da diretoria do ATENS SN com a diretoria da ATENS 
UFPB Seção Sindical - 13 de julho

Reunião da diretoria do ATENS SN 
com a diretoria da ATENS UFRN 
Seção Sindical - 14 de julho



Em julho tivemos uma das nossas maiores VITÓRIAS em
defesa da preservação da vida dos trabalhadores!

O ATENS Sindicato Nacional conseguiu uma decisão
judicial, em forma de liminar, que suspendeu a eficácia do
art. 3º da IN SGP/SEDGG/ME n. 36/2022, vigente desde
o dia 06/06/2022, que determinou o retorno ao trabalho
em modo presencial de todos os servidores e
empregados públicos dos órgãos e entidades do Sistema
de Pessoal Civil da Administração Pública Federal –
SIPEC, sem considerar os servidores que compõem o
grupo de risco, na forma estabelecida pela revogada
IN/SGP/SEDGG/ME nº 90/2021.

Com isso, todos os servidores da CATEGORIA TNS que
se enquadram nas situações previstas no Art. 4º da
Instrução Normativa nº 90/2021- ME, ou seja possuam
60 anos ou mais ou alguma comorbidade, tiveram a
permissão, mediante apresentação de autodeclaração à
chefia, para realizar suas atividades laborais
remotamente.

O ATENS Sindicato Nacional solicitou a liminar considerando que, naquele momento, a pandemia de covid-19 estava
em crescente nível de transmissão em vários estados brasileiros e, mesmo com o avanço da vacinação, as pessoas que
integram o chamado grupo de risco são afetadas em maior escala.

É importante destacar que o ATENS SINDICATO NACIONAL foi o ÚNICO SINDICATO DO PAÍS que conseguiu a
manutenção do trabalho remoto para a sua categoria! Esta conquista só demonstra a força do nosso Sindicato e o
reconhecimento jurídico como o legítimo representante dos TNS das Instituições Federais de Ensino Superior. 

Em julho também estivemos na Conferência Nacional Popular da Educação CONAPE 2022, realizada em Natal/RN.

Agosto
Considerando a importância de manifestarmos o nosso compromisso com um Brasil soberano e democrático,
o ATENS Sindicato Nacional realizou uma live, no dia 11 de agosto, às 10h, onde foi feita a leitura da "Carta às
brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito", formulada pela Faculdade de
Direito da USP, e uma análise da Democracia no Brasil atual. A Carta foi um importante ato de enfrentamento
diante das ameaças golpistas de Jair Bolsonaro.

ATENS presente no ATO em Defesa das Eleições
e Contra a Violência Política, no Senado Federal. 

 
ATENS presente no evento comemorativo do 7° 

Aniversário da Pública Central do Servidor, 
Central que o ATENS integra, e da inauguração da 
nova sede da Pública, com instalações disponíveis 

às entidades filiadas. Vida longa à Pública! 

ATENS presente nos atos 
de mobilização nacional 

em defesa da democracia 
e por eleições livres

 
ATENS presente no II Congresso da Pública - 

Concepção de Estado Brasileiro. A nossa Diretora 
de Articulação Nacional, Rosário Oliveira, 

presidente da Comissão Organizadora, participou 
da mesa de abertura do Congresso.

 



Em outubro, mês do servidor, vivenciamos a eleição mais importante da história
recente do nosso país. Para que nós, servidores públicos, tivéssemos conhecimento
dos desafios que irão surgir, e em celebração ao Dia do Servidor, o ATENS Sindicato
Nacional promoveu a live "Desafios e perspectivas para o serviço e os servidores
públicos pós-eleições". A live contou com a participação do Diretor-Técnico do
DIEESE, Fausto Augusto Junior, e do jornalista, Mestre em Educação e Assessor
Político do ATENS SN, Francisco Domingos.
Clique no link para assistir a live. 

ATENS presente no 16º Encontro Nacional de Servidores Públicos 
Aposentados e Pensionistas do MOSAP - Movimento Nacional dos 
Servidores Públicos e Pensionistas, Auditório Nereu Ramos da Câmara 
dos Deputados.

Setembro
De 8 a 10 de setembro ocorreu o IV FÓRUM DO ATENS SINDICATO NACIONAL, em Goiânia, Goiás. Foram três dias
de muita troca, aprendizados e alinhamento das lutas do nosso Sindicato. 

No encontro, os dirigentes tiveram a oportunidade de participar da palestra "Regras
Fiscais e Orçamento Público", com Bruno Moretti, e da Mesa Redonda "Condições de
trabalho pós-retorno ao trabalho presencial", com Andreia Munemassa, assessora
jurídica do ATENS SN, e Rafaele de Araújo Pinheiro, mestre e doutoranda em psicologia
e psicóloga da UFRN.

Reunião da Diretoria do ATENS Sindicato
Nacional com os filiados da ATENS GO 

Outubro

Novembro
Em novembro celebramos o aniversário de 10 anos do
nosso Sindicato, na mesma cidade onde ele foi criado,
Santa Maria, RS. Na ocasião, realizamos uma cerimônia
solene, em que foi entregue a Comenda “Gustavo
Monteiro” aos homenageados com relevantes
contribuições ao desenvolvimento e consolidação da
Entidade.

https://www.youtube.com/watch?v=NGc2hlYVjNQ


 
Reunião da diretoria do ATENS SN com a Coordenação e 
filiados da FURG - 9 de novembro

Aproveitamos o evento para realizar o 1º Encontro
dos Aposentados do ATENS Sindicato Nacional  

Reunião da diretoria do ATENS SN com a diretoria da ATENS 
UFRGS Seção Sindical e sindicalizados - 08 de novembro

Dezembro
Em dezembro, o ATENS Sindicato Nacional completou 10 anos de criação. Depois de muita luta para unir uma
categoria tão grande e espalhada pela ampla territorialidade do nosso país, no dia 03 de dezembro de 2012 o nosso
sindicato foi fundado em uma assembleia ocorrida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

10 anos se passaram e muita coisa aconteceu. Muitas lutas, muitas vitórias e muita história. Fundamos um sindicato
forte e atuante, durante um período de muita instabilidade política em nosso país. Vencemos! E continuaremos fortes
e unidos em muitas outras batalhas que virão.

 
Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo são os votos da Diretoria

do ATENS Sindicato Nacional! Boas Festas!



É chegada a hora de olhar para o horizonte, fazer planos, buscar o sonho,
abrir o sorriso que não se tinha mais e esperançar no amanhã... 

Trilhamos caminhos cheios de obstáculos, amargamos perdas e, muitas
vezes, nos sentimos vencidos. Mas a força do coletivo não nos permitiu
desistir da luta, porque sempre acreditamos que a nossa trincheira estava
do lado certo da história! Perseveramos com a certeza de que cada palavra
e cada ação faria diferença para construir o futuro que hoje é presente, a
promessa de dignidade e justiça social para todos que sempre nos
mobilizou. Manter a esperança é a única forma de mudarmos o que
achamos necessário mudar. E a única maneira de ver a mudança em
qualquer coisa neste mundo é nos tornarmos, efetivamente, a mudança, dia
após dia. É um trabalho difícil e pesado, mas é necessário.

A nossa Constituição Federal de 1988 garante a todos os brasileiros o
direito à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, entre outros. Defender
a educação como um direito fundamental da humanidade é um dever de
todos nós. Reconhecer que a Ciência, o Conhecimento, a Cultura, as Artes e
o Saber Universal são os alicerces do desenvolvimento da sociedade e do
processo civilizatório coloca a nossa categoria como centro desta
construção, honrando o serviço público e as Universidades Federais. 

É com esta consciência que começamos mais um ciclo da nossa luta
coletiva, fortalecidos pela esperança de tempos melhores! 

Para o Novo Ano, imbuído dos valores que nos norteiam - ética,
solidariedade, articulação e transparência - o ATENS Sindicato Nacional
reafirma seu compromisso com a garantia dos princípios democráticos, com
o Estado Democrático de Direito e com o Estado de Bem-estar Social e
deseja a todos os nossos dirigentes, sindicalizados e colaboradores dias de
paz e felicidade.

Que as luzes do Natal nos iluminem por todos os dias do Ano Novo!

A Diretoria

PARTICIPE DA LISTA DE TRANSMISSÃO

 
ACOMPANHE O ATENS

NAS REDES SOCIAIS
 
 

INSTAGRAM.COM/SNATENS
FACEBOOK.COM/ATENS.SN

TWITTER.COM/ATENSSN
ATENS-SN.ORG.BR
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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

Receba, em primeira mão, as notícias do ATENS
Sindicato Nacional no seu Whatsapp. 

Para fazer parte da Lista de Transmissão, basta
SALVAR o contato do ATENS Sindicato Nacional e
enviar uma mensagem do seu Whatsapp informando
o seu nome e sua Seção Sindical para o número 31
99856-3436. 

Não se preocupe, o envio de informações será por
meio da “lista de transmissão”. Isso significa que
nenhuma outra pessoa, fora a comunicação do
Sindicato, terá acesso ao seu contato.

No novo tempo
Apesar dos perigos

Da força mais bruta
Da noite que assusta

Estamos na luta
Pra sobreviver

Pra que nossa esperança
Seja mais que vingança

Seja sempre um caminho
Que se deixa de herança

(Novo Tempo, Vitor Martins e Ivan Lins) 

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

