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Dezenas de órgãos públicos, entidades e movimentos sociais estão com a participação
confirmada no "Seminário sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Sustentável", que
acontece em Brasília, de 30 de novembro a dois de dezembro de 2010, no Auditório do
CEFOR (Via N3, Projeção L, Bloco B – SGMN da Câmara dos Deputados).
Integrantes da Direção da Confederação Nacional das Associações dos Servidores do Incra
(Cnasi) estão sendo procurados para que repassem informações extras sobre o evento e que
confirmem a participação de representantes das diversas instâncias de Governo e entidades.
Até mesmo assentados da região do entorno de Brasília têm procurado a Cnasi, de forma
individualizada, para garantir a participação.

Todos tiveram espaço garantido para participar do Seminário, já que o objetivo é discutir com
os mais diversos atores ligados à temática agrária as possíveis soluções no sentido de
alcançar o desenvolvimento sustentável no meio rural, com destaque no uso do programa de
Reforma Agrária. Essas soluções passam, prioritariamente, pelo fortalecimento das instituições
que a realizam – como o Incra e Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) -, e as
melhorias das condições de trabalho. Isso, inclui bons gestores, ambiente de trabalho
saudável, capacitação e remuneração compatível com as atividades realizadas.
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Na última relação de nomes de servidores (ver anexo), concluída nesta quinta-feira (25/11),
apontava a participação de 22 superintendências regionais no evento. Quando se inclui a Sede
e SR-28 (Distrito Federal e Entorno), ambas localizada em Brasília, e a Superintendência
Nacional de Regularização Fundiária na Amazônia Legal (SRFA), passa para 25 unidades
participando do Seminário.

Pelos cálculos dos organizadores, um público de cerca de 130 pessoas deve participar
diariamente das atividades do evento.

Algumas desistências que ocorreram e ainda não estão na lista emitida pela Diretoria de
Gestão Administrativa (DA) do Incra serão feitas na própria Superintendência Regional. Esse é
o caso do Paraná, que trocou Rodrigo Alcantara Silka (impossibilitado de vir a Brasília) por
Adilson Felix de Souza, lotado na unidade de Cascavel(PR).

Durante o evento um grupo de relatores vai anotar sugestões e encaminhamentos, frutos das
discussões e debates, que irão compor um documento com posicionamentos, orientações e
diretrizes que os participantes do "Seminário sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento
Sustentável" entendem como importantes no sentido de realizar uma reforma agrária com foco
no desenvolvimento sustentável.

Especialistas, estudiosos, assentados, agricultores familiares, integrantes de movimentos
sociais e organizações não-governamentais, políticos, sindicalistas, gestores públicos e
servidores do Incra e do MDA serão os responsáveis pela qualidade das discussões do evento.

O "Seminário sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Sustentável" é realizado pela Cnasi,
em parceria com a Associação dos Servidores da Reforma Agrária em Brasília (Assera/BR) e a
direção do Incra.

Confira abaixo a lista dos servidores e superintendências confirmados até esta quinta-feira
(25/11).
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Fonte: Ascom Cnasi
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