CNASI-AN
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS AGRÁRIOS

30 ANOS

CNASI-AN ORIENTA AS SUAS ASSOCIAÇÕES / SEÇÕES ASSOCIATIVAS A
MANTEREM E AMPLIAREM AS MOBILIZAÇÕES
E A GREVE NACIONAL DO DIA 05/12
CONTRA OS ACORDOS DE GABINETE DA BUROCRACIA SINDICAL PELEGA!!!!
Em unidade concreta com a necessidade de mobilizar a luta contra o Desmonte da
Previdência e contra a retirada de direitos, a CNASI-AN convocou as suas associações / Seções
Associativas e associados a aderirem à greve nacional do dia 05/12, conforme nota no Portal da
entidade ( http://bit.ly/2BrFdMW ).
A referida decisão da Diretoria da CNASI-AN não se pautou em confiança nas principais
centrais (pelegas) que “convocaram” a greve. A decisão se embasou na avaliação de que só uma
ampla greve geral – e por tempo indeterminado –, pode barrar o atual processo de retirada de
direitos que o Capital, por meio do Governo Temer, leva a cabo contra a classe trabalhadora, e
em específico contra os trabalhadores do Estado.
Não tínhamos nenhuma dúvida de que as centrais sindicais pelegas sempre estiveram à
disposição de rifar a classe trabalhadora em troca da garantia da manutenção de seus interesses
burocráticos. No caso em questão, tudo leva a crer que há um acordo sendo gestado junto ao
Governo Temer pela volta de algum tipo de financiamento sindical compulsório, em substituição
ao imposto sindical, sem o qual a maioria dos sindicatos cartoriais e pelegos terão que fechar as
portas.
Nesse sentido, a avaliação da CNASI-AN em relação à necessidade de engrossarmos a
Greve Nacional do dia 05/12 não mudou, porque não há mudança na conjuntura. O Governo
Temer continua disposto a desmontar a Previdência e está apenas ganhando tempo. Para isso, se
utiliza inclusive dos acordos com a burocracia sindical colaboracionista. Portanto, é necessário
não somente engrossar as mobilizações, como superar o burocratismo sindical que não tem mais
vergonha em rifar os direitos dos trabalhadores em troca da manutenção dos seus cargos e
benesses, mesmo numa conjuntura grave como a atual. Não é por acaso que a campanha de
anulação da Reforma Trabalhista levada a cabo pela CUT não vai além da organização de um
abaixo assinado!!!
Os trabalhadores do INCRA/SEAD têm motivo de sobra para aderir às mobilizações e
paralisações do dia 05/12, como: ameaça de desmonte da Previdência, arrocho e redução de
salário, ameaça de redução das gratificações de desempenho pelo não cumprimento de metas,
esvaziamento do orçamento e das políticas públicas executadas pelo INCRA e SEAD, além do
assédio institucional.
Nesse sentido, orientamos as Associações/Seções Associativas a manterem o calendário
de ações e paralisações já aprovados. Mais do que nunca, é necessária uma ampla mobilização
para barrar os desmonte da Previdência, a retirada de direitos e o peleguismo nocivo das centrais
sindicais que resolveram a rifar a classe trabalhadora, em acordos de gabinete, que sequer têm a
garantia que serão cumpridos!!!
Diretoria Nacional da CNASI-AN
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