
 Nota ARCA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 A  ARCA  DESENVOLVIMENTO  ,  Fórum  de  entidades  representativas  de  servidores  de 
 diversas  carreiras  públicas  da  administração  direta  e  indireta,  que  conhecem  os  problemas  e 
 as  virtudes,  a  importância  dos  serviços  prestados,  e  do  potencial  das  instituições  que 
 compõem  o  Estado  brasileiro  cumprimentam  o  Presidente  Luíz  Inácio  Lula  da  Silva  pela  sua 
 eleição  em  um  dos  momentos  mais  críticos  da  história  do  país.  A  sua  eleição  representa 
 para a sociedade brasileira a retomada da esperança e a perspectiva de um futuro melhor. 

 A  ARCA  DESENVOLVIMENTO  ,  desde  sua  criação  em  2016,  buscou  a  unidade  para 
 defender  a  plena  realização  do  Estado  Democrático  de  Direito,  conforme  estabelecido  em 
 nossa  Constituição,  sempre  objetivando  elaborar,  em  articulação  com  outras  forças  da 
 sociedade  civil,  de  maneira  transparente  e  participativa,  um  Plano  Nacional  de 
 Desenvolvimento  Sustentável.  Nesse  sentido,  a  ARCA  realizou  a  I  Conferência  ARCA:  o 
 Brasil  Pode  Mais  ,  que  foi  um  esforço  amplo  de  articulação  e  mobilização  de  diversos  atores 
 e  setores  interessados  na  construção  de  uma  agenda  política  progressista.  Esse  esforço 
 resultou  em  um  documento  (anexo)  que  consolida  princípios  e  proposições,  construídas  a 
 partir  de  um  espaço  de  debates,  reflexões  e  trocas  de  experiência,  em  que  estudiosos, 
 políticos,  servidores  públicos,  sociedade  civil  e  lideranças  de  movimentos  sociais  discutem 
 questões cruciais a um projeto de desenvolvimento sustentável. 

 Diversas  das  entidades  pertencentes  à  ARCA  já  iniciaram  a  discussão  com  seus  pares  sobre 
 esse  novo  momento,  inclusive  porque  fazem  parte  de  setores  que  foram  seriamente  afetados 
 pelas  políticas  do  último  governo  (Meio  Ambiente,  Indigenista,  Cultura,  Ciência  e  Tecnologia, 
 Gestão, Educação, Orçamento, Gestão,  Políticas Sociais, Pesquisa, etc...). 

 Entendemos  fundamental  que  o  processo  de  transição  para  um  novo  governo  progressista 
 seja  subsidiado  de  amplo  diálogo  com  as  associações  de  servidores,  que  faça  compreender 
 a  situação  dos  programas  da  última  gestão,  e  onde  foram  operadas  destruições  do  setor 
 público.  Nesse  sentido  acreditamos  que  uma  visão  institucional  que  contenha  dados 
 concretos  sobre  os  principais  gargalos  para  a  retomada  de  um  serviço  público  de  qualidade 
 é  essencial.  Cada  uma  das  entidades  membro  da  ARCA  já  está  fazendo  isso,  portanto  nos 
 colocamos à disposição para apoiar a interlocução necessária para esse momento. 


