CNASI-AN
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS AGRÁRIOS

30 ANOS

RELATÓRIO DA REUNIÃO DA CNASI-AN
Data: 16/11/2020
Horário: 18h30min (horário de Brasília)
Modalidade: Virtual (na plataforma https://meet.jit.si/ )
PAUTA:
- Revogação da Portaria 508 e decisão do governo/INCRA de retorno ao trabalho
presencial.
- Informes dos Estados.
- Deliberações.
A reunião convocada pela Diretoria da CNASI-AN para data de
16/11/2020 teve início às 18h45min, pelo horário de Brasília, na modalidade virtual,
utilizando a plataforma https://meet.jit.si/ para a conexão dos participantes.
Evento, que teve a participação de representantes de 14 estados (RS,
SC, PR, RJ, ES, SP, MG, GO, DF, RN, MA, PA, RO, TO), foi coordenado pela diretora
de Articulação e Políticas Sociais, Marcela do Amaral Pataro Machado, que após dar
início à reunião virtual, leu a pauta e abriu espaço aos participantes para debater o
primeiro item da pauta: Revogação da Portaria 508 e decisão do governo/INCRA de
retorno ao trabalho presencial.
Após extenso debate dos participantes sobre o tema, passou-se aos
informes dos estados.
DELIBERAÇÕES:
- que as associações de servidores do Incra em todo o país realize reuniões (de
preferência virtual) nos estados para debater a volta do trabalho presencial, com
indicação de onde houver temor no retorno se faça documento com considerações
neste sentido e se discuta a possibilidade de não retorno ao trabalho presencial,
permanecendo os trabalhadores em trabalho remoto;
- exigir dos gestores um protocolo sanitário para um possível retorno ao trabalho
presencial dos servidores que não tenham comorbidades, filhos pequenos em idade
escolar ou idosos no mesmo ambiente doméstico, de acordo com o proposto pela
CNASI-AN no Ofício n.º 09/2020 (Processo SEI n.º 54000.050043/2020-17;
- exigir testagem ampla e geral a todos os servidores antes de um possível retorno ao
trabalho presencial dos servidores que não tenham comorbidades, filhos pequenos em
idade escolar ou idosos no mesmo ambiente doméstico;
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- que as associações façam um levantamento em todas as SRs e unidades avançadas
sobre quem está coberto por portaria, quem está em trabalho remoto e presencial no
momento;
- articular atuação conjunta com outras entidades nacionais, como Condsef e centrais
trabalhistas;
- articular atuação conjunta com grupos e coletivos de entidades representativas, como
a ARCA - Articulação Nacional das Carreiras Públicas para o Desenvolvimento
Sustentável;
- exigir o fornecimento de EPI a todos os servidores em um possível retorno ao
trabalho presencial dos servidores que não tenham comorbidades, filhos pequenos em
idade escolar ou idosos no mesmo ambiente doméstico;
- produção e ampla divulgação de um documento com posição de negação da
categoria sobre a decisão da direção do Incra em determinar o retorno do trabalho
presencial;
Diretoria Nacional da Cnasi-AN

SBN, Quadra 01, Bloco D, Edifício Palácio do Desenvolvimento, Sala 1402, CEP:70.057-900 / Brasília-DF
Site: www.cnasi.org.br ; e-mail: cnasi01@gmail.com - Fone: (61) 3411-7147 / Fax: 3326-8859

