CNASI-AN

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS AGRÁRIOS

35 ANOS

RELATO DE REUNIÃO VIRTUAL AMPLIADA DA CNASI-AN
DATA: 02/06/2022
HORÁRIO: 19h (Horário de Brasília)
PAUTA:
1) Retorno ao trabalho presencial no INCRA no dia 06/06;
2) Regulamentação do teletrabalho (informes e encaminhamentos);
3) Processo eleitoral CNASI-AN (informes).
A reunião virtual iniciou-se às 19h15, com a presença de cerca de 40
trabalhadores das várias Superintendências Regionais do INCRA. Foram dados
informes sobre a reunião da CNASI-AN e SINDPFA com a Coordenação de Pessoal do
INCRA, onde as entidades representativas manifestaram preocupação e divergência
em relação ao retorno ao trabalho presencial e solicitaram participação no processo de
regulamentação do teletrabalho - que está em curso, porém ainda com lentidão.
Vários trabalhadores e trabalhadoras das diversas SRs se
manifestaram em linhas gerais sobre a preocupação com o retorno ao trabalho
presencial nacionalmente, uma vez que em quase todos os estados há um
recrudecimento da COVID-19, apesar do avanço da vacinação.
Foi pontuado também a questão do contingenciamento de recursos
para custeio das atividades rotineiras da autarquia e a economia de gastos com a
manutenção da estrutura física (água, energia, telefone) realizada desde o início da
pandemia de COVID-19.
Além disso, foi problematizada a questão do teletrabalho e a
necessidade de os trabalhadores se mobilizarem, acompanharem e participarem de
perto desse processo, uma vez que apesar da economia com os gastos de
deslocamento e alimentação, a experiência de outros órgão / autarquias demonstra
que em geral a regulamentação do teletrabalho vem acompanhada dos ônus para os
trabalhadores, dos gastos de energia e internet, além do aumento de metas individuais
para aqueles que optarem por essa modalidade de trabalho.
Foi abordada ainda a necessidade de fazermos a discussão sobre
teletrabalho e condições sanitárias em conjunto com o processo mais geral de
esvaziamento das políticas e ações da autarquia, em curso há muitos anos e
intensificado na última gestão com a atual paralisia da autarquia no atendimento aos
trabalhadores do campo e público beneficiário das políticas públicas executadas pelo
INCRA – a exemplo da Reforma Agrária e Regularização de Territórios Quilombolas.
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Devido ao adiantado da hora, o terceiro ponto de pauta não foi
abordado na reunião, sendo consenso entre os presentes que o mesmo será tratado
no próximo encontro da entidade representativa.
ENCAMINHAMENTOS:
• Por consenso, foi deliberado que o retorno ao trabalho presencial deve ser
nacionalmente marcado por uma “Semana de Mobilização” de 06/06 a 10/06 e
que, para tanto, sejam realizadas ASSEMBLEIAS / REUNIÕES nas
Superintendências Regionais do INCRA para tratar das questões do retorno
presencial e regulamentação do teletrabalho, devendo ser encaminhado à CNASIAN ata ou relato sucinto das discussões e deliberações;
• Na medida do possível, após a reunião entre os trabalhadores deve ser
buscado uma REUNIÃO COM AS GESTÕES LOCAIS / REGIONAIS de forma a
pressionar para que os superintendentes regionais intervenham junto à
Presidência
do
INCRA
para
ACELERAR
O
PROCESSO
DE
REGULAMENTAÇÃO DO TELETRABALHO no órgão, inclusive com planos
pilotos regionais onde já for possível, tendo em vista a experiência de mais de 2
anos de trabalho remoto desde o início da pandemia de COVID-19 no Brasil, em
março de 2020;
• A CNASI-AN deve solicitar à Presidência do INCRA um tempo de fala na
reunião dos superintendentes que se realizará entre os dias 06 e 08/06/2022, em
Brasília, para expor a síntese das discussões e encaminhamentos acerca do
retorno ao trabalho presencial e regulamentação do teletrabalho acumulada pelos
trabalhadores do INCRA até o momento;
• A CNASI-AN deve solicitar que o processo SEI que trata da regulamentação
do teletrabalho seja disponibilizado no nível de acesso “público” para informação
e contribuições das gestões regionais e das entidades representativas dos
trabalhadores, bem como solicitar cópia do inteiro teor do referido processo, até
por meio da Lei de Acesso a Informação - caso a disponibilização de acesso
público seja negada;
• Será realizada uma próxima reunião da CNASI-AN, no dia 13/06/2022, às 19h
(horário de Brasília), para avaliação da roda de reuniões e mobilização da
semana anterior a partir dos relatos trazidos pelos trabalhadores dos vários
estados e da Sede.
DIRETORIA DA CNASI-AN
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