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DEBATES REGIONAIS: VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA – COMO SE

ORGANIZAR CONTRA MAIS ESSE ATAQUE?

A  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS
FEDERAIS AGRÁRIOS (CNASI-AN), entidade nacional que representa a carreira
de Reforma e Desenvolvimento Agrário do INCRA (composta por cerca de 90 por
cento dos servidores do órgão), apresenta neste projeto a proposta de realização
de debates regionais, direcionados à VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DO
BRASIL  e  mobilização  contra  a  Reforma  Administrativa  anunciada  pelo  atual
Governo.

Objetivo 
Apresentação de projetos, propostas, ideias, bem como debate das

mesmas  pelos  expositores  e  participantes  sobre  as  dificuldades  cotidianas  e
crônicas  enfrentadas  pelo  Serviço  Público do  Brasil,  bem  como  as  possíveis
soluções para o momento atual e sua projeção futura, para os próximos anos.

Participantes
Acadêmicos,  pesquisadores,  entidades  representantes  dos

servidores públicos federais e estaduais, trabalhadores e trabalhadoras.

Realização
CNASI-ASSOCIAÇÃO  NACIONAL,  sindicatos  de  servidores

públicos  federais  nos  estados  e  demais  entidades  representativas  de  órgãos
federais e estaduais.

Período
Outubro e novembro de 2019.

Documentos base
* Servidores federais – conteúdos com pautas e reivindicações
históricas  e  atuais  dos  trabalhadores  do  Serviço  Público,
construídos e divulgados pelo Fórum das Entidades Nacionais
dos Servidores Públicos Federais (FONASEFE), este composto
pelas  centrais  sindicais  e  entidades  nacionais,  que
representam  cerca  de  1,2  milhão  de  servidores  públicos
federais  ativos,  aposentados  e  pensionistas  de  todo  o  país.
Documento  acessível  no
https://www.condsef.org.br/documentos/relatorio-reuniao-
ampliada-foruns ;
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* servidores do I  NCRA   – Plano de lutas / ações dos servidores
do Incra – 2019 / 2022, aprovado na Assembleia Nacional da
CNASI-AN, de março de 2019, para servir de base e subsídio
aos debates, lutas e ações da categoria no período de 2019 a
2022. Na pauta específica, as principais decisões da categoria
durante a Assembleia Nacional da CNASI-AN estão reunidas
em três grandes eixos (Reestruturação de Carreira; Saúde dos
trabalhadores;  Orçamento e  gestão),  que são detalhados no
documento  acessível  no
http://www.cnasi.org.br/images/Documentos_2019/PLANO_LU
TAS_ACOES__INCRA_2019_2022.pdf  . 

Fortalecimento de associações e seções associativas
Na última década, houve um refluxo da mobilização dos servidores

do  INCRA.  Como  resultado  disso  algumas  associações  regionais  ficaram  no
ostracismo  por  diversas  razões,  entre  as  quais  a  falta  de  interesse  de  seus
associados em participar da gestão e o baixo nível de envolvimento dos servidores
da autarquia nas discussões acerca de diversos temas afetos à retirada de direitos,
campanhas salariais, gratificação de desempenho, assédio moral, gestão pública,
etc.

A  falta  de  mobilização  e  envolvimento  dos  servidores  com  as
associações locais  tem afetado também a mobilização nacional  e impactado na
CNASI-ASSOCIAÇÃO NACIONAL, que de certa forma fica enfraquecida, pois com
a  baixa  participação  dos  trabalhadores  nas  superintendências  e  unidades
avançadas  do  INCRA,  os  debates,  mobilizações  e  assembleias  sobre  temas  e
pautas de interesse coletivo da categoria perdem em qualidade, afetando também
as atividades nacionais.

A  visita  aos  estados  para  realizar  os  debates  e  atividades  de
mobilização  regionais  e  discutir  temas  de  grande  importância,  tanto  para  os
trabalhadores  dos  órgão  quanto  para  a  instituição,  tem  ainda  como  objetivo
restabelecer e fortalecer a organização no local de trabalho e, por consequência, as
associações de servidores, considerando a grave conjuntura de ataques ao Serviço
Público já efetivados ou anunciados.

Visitas aos estados 
A presença física da Diretoria Nacional da CNASI-AN nas variadas

superintendências  regionais  visa  potencializar  a  mobilização.  Ao  invés  da
realização de um evento nacional com participação de um ou dois representantes
dos  estados,  o  que  demandaria  custos  para  as  associações  que  estão
desorganizadas  e  debilitadas,  a  Diretoria  Nacional  da  CNASI-AN  optou  pela
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realização de debates e atividades nas unidades estaduais, permitindo assim que
todos  os  trabalhadores  participem  e  se  envolvam  nas  discussões  e
encaminhamentos necessários na atual  conjuntura. As atividades realizadas nos
próprios locais de trabalho visam diminuir a sensação de afastamento, por meio de
uma maior interação com os trabalhadores e trabalhadoras na base, em debate e
construção  de  decisões  e  encaminhamentos  para  os  problemas  e  dificuldades
coletivas.  Essas decisões devem ser  formalizadas em documento final  de cada
evento e serão divulgados pela CNASI-AN. 

Os debates, as atividades visam a formação e mobilização da base
de  trabalhadores  na  defesa  de  seus  direitos  e  do  Serviço  Público  que  atende
parcela significativa da classe trabalhadora, nos mais diversos recantos do país.
Esses debates são ainda um atendimento às reivindicações dos profissionais do
INCRA e  das  diretorias  das  associações  locais  de  servidores  que  sentiram  a
necessidade  de  impulsionar  /  retomar  a  mobilização  neste  grave  momento
econômico e político.

Os debates, a serem realizados em parceria com os sindicatos dos
servidores públicos federais locais e outras entidades, abordarão diversos temas de
interesse e importância para o Serviço Público em geral e o INCRA, em específico,
particularmente a já anunciada Reforma Administrativa do Governo Bolsonaro.

Mobilizações
Os debates contribuirão para reativar o sentimento de unidade de

ação e  a  mobilização  da categoria  dos servidores públicos  no INCRA e outras
instituições, além de discutir e divulgar o papel dos órgãos federais em diversas
ações,  a  exemplo  do  combate  à  miséria  e  a  fome,  na  garantia  da  segurança
alimentar e territorial,  além da questão agrária e do desenvolvimento rural,  bem
como  o  papel  dos  trabalhadores  do  Serviço  Público  e  suas  entidades
representativas neste cenário.

Diretoria Nacional da Cnasi-AN
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