EM TEMPOS DE PANDEMIA, CNASI ATUA EM CONJUNTO COM OUTRAS CATEGORIAS E ENTIDADES DO
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A pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) trouxe em 2020 uma série de impedimentos e
limitações a boa parte da população do planeta e do Brasil, bem como para as entidades
representativas de trabalhadores, por conta da necessidade de manter isolamento social, como
forma de proteger a saúde e a vida, de acordo com as orientações de especialistas em saúde
pública. No entanto, os ataques do governo, mais recentemente materializados na reforma
administrativa (PEC-32), levou as entidades e os trabalhadores a se adaptarem, articulando
atuação em conjunto, inclusive no aspecto da comunicação a fim de que pudessem manter o
debate, a participação (nem que seja virtual) e a mobilização em assuntos e atividades de
interesse da categoria.

Cientes dos limites que a atuação virtual impõe, a CNASI-ASSOCIAÇÃO NACIONAL tem
tentado se articular e organizar a mobilização contra os ataques em 2020, ao intensificar sua
participação em fóruns e eventos nacionais, videoconferências e debates pelas redes sociais,
incentivando servidores do Incra por todo o Brasil a também se inserirem nestas atividades à
distância e impulsioná-las inclusive nos espaços de base, já que há extrema restrição de
contatos, organização e atuação presencial.

Nesse aspecto, a CNASI tem realizado, desde o início da pandemia, reuniões nacionais virtuais
abertas a participação de quaisquer servidores como forma de continuar impulsionando a
mobilização dos trabalhadores para resistência aos ataques, bem como fazendo defesa das
adequadas condições de trabalho.
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Além disso, ampliou sua participação na Articulação Nacional das Carreiras Públicas para o
Desenvolvimento Sustentável (ARCA), um agrupamento de entidades representativas de
servidores públicos federais que tem em suas bases dezenas de milhares de trabalhadores,
bem como intensificou o contato com outras entidades nacionais – a exemplo da Confederação
dos trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), buscando alternativas conjuntas no
sentido de lutar pela promoção das condições de trabalho e garantia da saúde e da vida dos
trabalhadores, principalmente em face da não implementação dos protocolos sanitários
mínimos pelos gestores públicos, não só no Incra como nos demais órgãos e entidades
governamentais.

Assim, a CNASI-AN tem promovido como também participado de debates virtuais nesse
período, a exemplo dos seguintes:

- Os Impactos Socioambientais do PL da Grilagem / Projeto de Lei 2633/2020
https://www.youtube.com/watch?v=5EsGt2EoGb4

- Saúde do Servidor em Tempos de COVID-19: Quais os Nossos Direitos e Como nos
Organizar para Implementá-los
https://www.youtube.com/watch?v=r1GfeVznaNM&t=4668s

- Reforma Administrativa, Desmonte do Estado?
https://www.youtube.com/watch?v=aceReiHcPLE

- Reforma Agrária e Meio Ambiente: Conexões e Potencialidades
https://www.youtube.com/watch?v=jG4Yh_MHt9I
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- Diálogos agrários / Reforma Administrativa e Incra
https://www.youtube.com/watch?v=bGuVDLW_Vps

- SJPDF debate a reforma administrativa
https://www.youtube.com/watch?v=K6dCDOJgUu4

Além dos eventos e debates virtuais públicos, abertos à ampla participação, a Diretoria da
Cnasi-AN tem participado de diversas videoconferências e reuniões mais restritas, com
associações de servidores do Incra para tratar de tema local ou debater assunto de interesse
amplo, bem como com outras entidades representativas e agrupamentos de trabalhadores.
Essas atividades têm caráter muito mais organizativo e analítico de situações locais ou
conjunturas nacionais de temas de interesse dos trabalhadores do Incra e servidores públicos.
Exemplo disso foi a reunião virtual convocada pelo Sintsep-PA com as superintendências
regionais do Incra em Belém, Marabá e Santarém, realizado no dia 5 agosto de 2020, tendo a
participação da Diretoria da Cnasi-AN.

Fonte: Cnasi-AN
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