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A base de servidores do Instituto nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da
antiga Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) foi
convocada pela Diretoria da CNASI-AN para participar da ASSEMBLEIA NACIONAL - que é a
instância deliberativa máxima dos associados à entidade. Durante o evento - a ser realizado
nos dias 28 e 29 de março de 2019, em Brasília -, haverá debate e decisão sobre temas
relacionados às políticas públicas realizadas pelo Incra, sobre fortalecimento da autarquia e
valorização dos servidores – a exemplo da reestruturação de carreiras.

Os ataques aos direitos dos trabalhadores e ao Serviço Público pelo atual Governo, bem com
os possíveis projetos que pioram as situações de precarização do trabalho, da aposentadoria,
da remuneração, da assistência/plano de saúde, da gestão dos órgãos públicos, de assédio
moral e sexual aos servidores, da qualidade de vida como um todo e que ampliam a
terceirização de forma generalizada estão entre as preocupações da Diretoria da
CNASI-ASSOCIAÇÃO NACIONAL e que devem dar o tom do debate no evento.

Assim, a CNASI-AN solicita que as associações debatam com os servidores e demais
trabalhadores das unidades nos estados os temas proposto na pauta da convocatória (além de
outros que considerem importante para a conjuntura local e nacional) e decidam os
posicionamentos locais a serem trazidos a novamente debatidos no evento nacional.

Acesse AQUI a Convocatória da CNASI-AN.
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Apoio parlamentar
Aproveitando a realização da ASSEMBLEIA NACIONAL, a Diretoria da CNASI-AN convida
lideranças e diretorias das associações a participarem em Brasília, no período de 25 a 27 de
março de 2019, de uma "Força Tarefa", com o objetivo de interagir politicamente com
gabinetes dos deputados e senadores - principalmente os novos, eleitos em 2018, e fomentar o
apoio parlamentar às pautas do órgão e servidores.

A Diretoria da CNASI-AN lembra que este tema de busca de apoio político-parlamentar deve
ser também amplamente debatido em assembleias com a base de servidores no âmbito local
e, caso aprovem, que seja criada uma comissão para organizar tal tarefa no Estado e
nacionalmente, inclusive com o encaminhamento a Brasília de representante para interagir com
políticos e seus gabinetes, além de se adicionarem à Coordenação Nacional.

Fonte: Cnasi-AN
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