Associação Nacional da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais

BOLETIMANDEPS
outubro 2020

NESTA EDIÇÃO
DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
ANDEPS resiste junto com servidores públicos

ASSÉDIO INSTITUCIONAL
Andeps e Afipea lançam a cartilha Assédio institucional. O que é? Como
enfrentar?
Assédio institucional é tema de capa da Carta Capital

POLÍTICAS SOCIAIS
ANDEPS na defesa do serviço público
GT SUS da ANDEPS
Consulta para o documento Acessuas Trabalho
Constituição chega aos 32 anos sob ataque
Lançado Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020

INSTITUCIONAL
Chegou o momento de renovar o colegiado da ANDEPS
Foi dada a largada nas eleições da ANDEPS
Processo Eleitoral da ANDEPS está aberto: inscreva sua chapa
Consulta Jurídica individual da ANDEPS

+

Associação Nacional da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais

ANDEPS resiste junto com
servidores públicos
A história do serviço público no Brasil não é recente. Foi com o presidente Getúlio Vargas, em
28 de outubro de 1939, que um decreto regulamentou o trabalho do funcionalismo público.
E, posteriormente, em 1943, estabeleceu como
feriado do Dia do Funcionário Público a data de
promulgação desta lei.
Ao resgatar este episódio da história nacional,
nos damos conta que o servidor público federal
chega em 2020, no Dia do Servidor, sem ter o
que celebrar. O período é pautado pela recorrente desvalorização do funcionalismo, por
perseguições e punições, pela pressão política,
técnica e moral, estabelecendo uma sistemática de assédio institucional dentro da Administração Pública.
Mesmo com previsões legais e até no texto
da Constituição para garantir o exercício dos
servidores na gestão de estruturas, programas
e políticas públicas, as instituições não conseguem coibir ou proteger completamente seus
servidores diante da força política reinante.
A ANDEPS, nesse contexto, tem se mantido
vigilante. Uma das iniciativas foi o lançamento,
junto com a Afipea, neste mês do servidor, da
cartilha “Assédio Institucional: O que é? Como
enfrentar?”, voltada para esclarecer e apoiar
ATPS’s e membros de outras carreiras na identificação de situações de assédio institucional,
fenômeno ainda recente. Faça download da
cartilha: https://bit.ly/3155BeW
A compreensão de que as políticas públicas e
os direitos a elas associados só serão efetivados se houver respeito ao trabalho de servidores públicos é defendida pela ANDEPS. Por
isso, neste 28 de outubro, resistimos juntos aos
servidores públicos e às servidoras públicas.
Assista: https://www.facebook.com/associacao.
andeps/videos/4711440552231755/
#DiadoServidorPúblico

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
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ASSÉDIO INSTITUCIONAL

Andeps e Afipea lançam a cartilha “Assédio institucional. O que
é? Como enfrentar?”
O assédio institucional é um tema novo na
administração pública, mas que se potencializa
em situações de crises institucionais e políticas,
abrindo espaço para instabilidades e atuações
autoritárias.
Essas práticas são caracterizadas por mudanças injustificadas na conduta de políticas
públicas que acarretam prejuízo social, pelo
cerceamento à liberdade de expressão, pelas
posturas de dirigentes que vão de encontro com
as normas das instituições por eles geridas e
pela instauração de um clima organizacional
autoritário, desrespeitoso e pautado pelo medo.
Ao observar que tais situações têm se torna-

do corriqueiras, a Andeps e a Afipea sentiram
necessidade de produzir um material para
sistematização do conhecimento sobre assédio
institucional. A publicação busca orientar servidores/as públicos/as que possam estar sendo
vítimas dessas práticas e, ainda, alertar a administração pública para que esta possa reconhecer o problema, desenvolvendo caminhos para
o seu enfrentamento.
O processo de elaboração dos textos foi conduzido pela Coordenação de Estudos e Pesquisas
da Andeps e contou com a valiosa colaboração
da ATPS Leandra Lofego Rodrigues.
Faça download da cartilha: bit.ly/3155BeW
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ASSÉDIO INSTITUCIONAL

Assédio institucional é tema de capa da Carta Capital
Reportagem de capa da revista Carta Capital
aborda o crescimento da prática de assédio institucional no governo federal e ouviu representantes de associações e fóruns representativos
dos servidores públicos, entre eles, a coordenadora de Estudos, Pesquisas e Qualificação da
Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais (Andeps), Débora Verdi.
A pressão e a perseguição frequentes levaram a
Andeps a elaborar uma cartilha, explica Débora,
referindo-se à publicação editada pela Andeps

em conjunto com a Afipea chamada “Assédio
Institucional – O que é? Como enfrentar?
A revista explica que na base da intensificação
das práticas de assédio institucional, ensina o
livreto, está a crise da democracia e da norma
constitucional em vigor desde a Constituição de
1988. As consequências disso são, entre outras,
a desarticulação e desorganização institucional,
a fragilização da gestão e da prestação de serviços e a descontinuidade da ação pública.
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ANDEPS na defesa do serviço
público
O Serviço Público está sob ataque. A proposta de Reforma Administrativa, em tramitação
no Congresso Nacional, se aprovada em seu
desenho atual, irá deixar um rastro de desorganização no Serviço Público e vai precarizar a
prestação de serviços à população em estados,
municípios e também pelo governo federal.
O momento exige mobilização. Por isso, a ANDEPS se junta neste dia 30 de setembro a vários
sindicatos, associações e federações de servidores públicos para debater os efeitos danosos da
PEC 32/2020 e mostrar a força da nossa atuação.

30 DE SETEMBRO

ANDEPS NA DEFESA
DO SERVIÇO PÚBLICO
Contra a Reforma Administrativa

co
ServiçoPúbli
tiva
aAdministra
#NaoàReform

#EuDefendo

Quer se somar a este movimento em favor do
Serviço Público? A gente dá algumas dicas:
- Publique fotos do seu trabalho nas redes sociais para mostrar que os atingidos pela Reforma Administrativa serão os servidores públicos
que garantem o acesso da população a direitos
básicos, como saúde, educação, segurança e
assistência social.

GT SUS da ANDEPS
A ANDEPS, ao buscar promover a atuação e o
conhecimento da carreira no desenvolvimento
de Políticas Sociais, propõe a elaboração de
conteúdos que possam contribuir com a gestão
do Sistema Único de Saúde. Iniciamos essa produção pela Política de Saúde, por entendermos
que há uma oportunidade de valorização desse
Sistema, dada a grave situação de pandemia
que o país atravessa e por ser uma das áreas
que temos mais ATPS´s na ativa.
Este chamamento para a constituição de GT
Gestão SUS compreende colegas que estão no
Ministério da Saúde e os demais que já atuaram
no órgão ou podem contribuir com reflexões
com políticas complementares à de Saúde.
Neste GT, iremos trabalhar ao longo do mês de
outubro seguindo um roteiro inicial, elaborado

- Participe do tuitaço, às 11h e às 18h: use
as hashtags #EuDefendoServiçoPúblico e
#NaoàReformaAdministrativa
- Acompanhe os conteúdos e a atividade da
Arca no dia 30 de setembro: https://www.instagram.com/arca.desenvolvimento/

pelo colegiado. Se você tem interesse em participar e conhecer melhor a proposta, escreva
para: deboraverdi@gmail.com
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Consulta para o documento Acessuas Trabalho
O Ministério da Cidadania, por meio do Departamento de Proteção Social Básica, da Secretaria
Nacional de Assistência Social, está conduzindo
processo de consulta pública ao Caderno de
Orientações Técnicas do Programa Nacional de
Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho –
Acessuas Trabalho.
Para contribuir e dar suas sugestões ao documento, acesse o link com o formulário até o dia
30 de outubro de 2020: https://bit.ly/378r2iP
A participação dos/das ATPS’s é fundamental na
construção de políticas públicas, especialmente
na área social. Contamos com o seu apoio dos/
das no aprimoramento desse documento.
Acesse, contribua, participe!

Constituição chega aos 32 anos sob ataque
Há 32 anos nascia a Constituição Cidadã. Após
20 meses de debates, a Assembleia Nacional
Constituinte – liderada por Ulisses Guimarães
– promulgava, em 1988, com a participação
de 559 parlamentares constituintes, uma nova
Carta Magna para o país.

O texto aprovado carregava os anseios de um
novo Brasil aspirado pela sociedade que saía
de um período ditatorial, pedindo por mais
liberdade individual e coletiva, pela garantia
de direitos e pela promoção de um Estado de
bem-estar social. A origem de múltiplas políticas públicas que vieram a ser desenhadas e
implementadas posteriormente tiveram força
para existir porque estavam inscritas na Constituição.
Hoje sob ataque, a Constituição Federal do
país está em estado de alerta. Alterações
significativas estão sendo propostas pela
Proposta de Emenda à Constituição 32/2020 da
Reforma Administrativa, que irá redesenhar o
Estado brasileiro. Com a insígnia da austeridade, a proposta vem para promover a precarização dos vínculos do funcionalismo e, com isso,
a precarização dos próprios serviços públicos
prestados à população. Outro alerta que a PEC
carrega é a marca autoritária e de concentração de poder nas mãos do presidente da
República, que pode individualmente criar ou
acabar com órgãos e carreiras federais.
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Lançado Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou no início desta semana, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A publicação traz o
mais amplo retrato da segurança pública brasileira, baseando-se em informações fornecidas
pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelo Tesouro Nacional, pelas polícias civis,
militares e federal, entre outras fontes oficiais
da Segurança Pública.
A edição 2020 do Anuário faz um balanço mais
amplo acerca dos impactos da pandemia no
crime e na violência no Brasil. Considerando
questões de fundo para a análise, tais como: as
medidas sanitárias contribuíram com aumento
da subnotificação de alguns crimes? A menor
circulação de pessoas nas cidades reduziu

as oportunidades para o cometimento de crimes? Ou ainda: a redução ou o crescimento
em diversos indicadores criminais representa
o aprofundamento de tendências já em curso e
anteriores à 2020?
A ANDEPS indica o Anuário para a carreira de
ATPS pela transversalidade dos temas que
aborda, conseguindo revelar dados sobre violência que afetam questões de gênero, raça,
etnia, territorialidade, entre outros.
Acesse o Anuário, disponível para download
aqui: https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/?fbclid=IwAR0Cc2M8dxNcBKwklfOr2e9n7299qh3aneoJT68fWR5e-Y3eBPVwxYihCi8
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Chegou o momento de renovar
o colegiado da ANDEPS
E para que tenhamos uma Associação fortalecida, oxigenada e atuante convidamos as/os
ATPS’s para que participem da formação da
Comissão Eleitoral até o dia 16 de outubro de
2020, que irá conduzir o processo eleitoral para
a gestão 2021/22, conforme estabelece o artigo
37 do Estatuto da ANDEPS.

Se você não pode, mas quer indicar um colega
da carreira que tem interesse em participar é
simples, basta clicar no link a seguir: https://
forms.gle/WR8KHN2aGQ7UkirAA.

Informamos que a Comissão Eleitoral terá todo
apoio administrativo da atual gestão para a condução do processo eleitoral que deve ser realizado até 1º de dezembro de 2020.

Foi dada a largada nas eleições da ANDEPS
Nos próximos meses ocorrerá a eleição do
colegiado Diretivo da ANDEPS, para a gestão
2021/2022. E a primeira etapa deste processo já
foi bem sucedida com a formação da Comissão
Eleitoral, a qual agradecemos aos participantes
que terão a responsabilidade de conduzir o pleito.
E agora convidamos a todos e todas que tenham
interesse em participar da formação de chapas
e integrar a Diretiva da ANDEPS a se manifestarem escrevendo para o e-mail da associação. O
atual colegiado está fornecendo todo o apoio na
formação de novas candidaturas.
Cabe ressaltar que integrantes do colegiado
atual estão à disposição para integrar o conselho
fiscal na próxima gestão e apoiar o novo colegiado diretivo no que for possível.

Os interessados devem optar por uma das 5
(cinco) coordenações que integram o colegiado
diretivo da Associação, e cada uma delas deve
possuir no mínimo 1 (um) titular e 1 (um) suplente. São estas as comissões:
1. Gestão Institucional e Articulação Política;
2. Administrativo-Financeira;
3. Comunicação e Cultura;
4. Estudos, Pesquisas e Qualificação da Carreira;
5. Assuntos Jurídicos.
O colegiado Diretivo tem mandato de dois anos,
iniciando em 1º de janeiro de 2021 e encerrando
em 31 de dezembro de 2022. Seus integrantes
podem ser de qualquer região do país, mantendo-se a obrigatoriedade de mais da metade,
50% mais 1, serem residentes e/ou estarem em
exercício no DF.
É importante destacar que, considerando as atribuições da coordenação de Gestão Institucional
e Articulação Política, seus titulares e suplentes
devem residir ou estar em exercício no Distrito
Federal.
Também deve haver paridade de gênero, no mínimo 50% do colegiado diretivo, sendo ocupado
por mulheres, maioria entre as/os ATPS.
ATPS, manifeste seu interesse em participar da
formação de chapas escrevendo para o e-mail:
associacao.andeps@gmail.com

INSTITUCIONAL

Associação Nacional da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais

Processo Eleitoral da ANDEPS está aberto: inscreva sua chapa
Caro/a ATPS:
Está aberto o processo de renovação para o Colegiado Diretivo e Conselho Fiscal da ANDEPS.
A condução está sendo feita pelas colegas
Eva Patrícia Alvares Lopes e Iracema Moura,
que compõe a Comissão Eleitoral - Eleição
2021/2022.
Neste momento, pedimos a todas/os que se
informem e vejam que é simples participar do
processo, seja organizando uma chapa ou se
inscrevendo para compor o Conselho Fiscal,
observando as datas do calendário eleitoral.

Até 16/11 – Inscrição das chapas
19/11 – Informação das chapas inscritas
19 a 27/11 – Divulgação das chapas
1º/12 – Previsão de assembleia de eleição do
novo mandato do Colegiado Diretivo e Conselho
Fiscal
Ficou com dúvida?
Consulte o Estatuto da ANDEPS
Escreva para a comissão: comissaoeleitoral.
andeps@gmail.com
#ANDEPSFORTE
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Consulta jurídica individual da
ANDEPS
Para apoiar ATPS’s associados/as, a ANDEPS
oferece serviços de consultoria jurídica individual por meio do Escritório Lima e Volpatti
Advogados Associados.

complexidade do caso. Se tiver algum problema
em acessar o serviço, comunique à coordenação da ANDEPS.

A pauta de questões cobertas é bem diversificada. Confira algumas áreas:
Direito administrativo - PAD, sindicância, tomadas de contas especiais
Direito Civil – família e imobiliário
Direito do Consumidor – plano de saúde, empresas aéreas, seguros
Direito Tributário – IRPF
Direito do Trabalho
Para acessar, basta estar adimplente com
contribuição da ANDEPS e enviar e-mail para:
juridico.andeps@gmail.com indicando seu
interesse em usar a consultoria. O prazo para
atendimento é de 3 a 5 dias, de acordo com a

associacao.andeps

andeps.oficial

61 991037127
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COLEGIADO
Ariana Frances Carvalho de Souza (MC)
Daniel Martins de Carvalho (MC)
Débora Spalding Verdi (MS)
Élcio de Souza Magalhães (MC)
Keren-Hapuque Costa Xavier Lins (MS)
Marcela Iwano (MS)
Rafael Vulpi Caliari (MS)
Rodrigo Morais Lima Delgado (MC)
Rubens Bias Pinto (MS)

COMUNICAÇÃO
COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO
Ariana Frances Carvalho de Souza
PRODUÇÃO
ZABELÊ COMUNICAÇÃO
Monica Rodrigues
Gabriel Hoewell
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