CNASI-AN
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS AGRÁRIOS

30 ANOS

PLANO DE LUTAS GERAIS (FONASEFE) e
ESPECÍFICAS (CNASI-AN) PARA 2018
FONASEFE - Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais
CAMPANHA SALARIAL 2018
- data base em 1º de maio;
- direito irrestrito de greve e negociação coletiva no serviço público, com base na convenção 151
da OIT.
- contra o corte de ponto durante a greve e a PEC 53/16;
- pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016 e a Lei 156/2016;
- paridade salarial entre ativ@s, aposentad@s e pensionistas;
- isonomia de todos os benefícios entre os poderes;
- isonomia salarial entre os poderes;
- incorporação de todas as gratificações produtivistas;
- contra a MP 805, que suspende os acordos entre governos e categorias do Serviço Público
assinados em 2016;
- contra a MP 792, que institui o PDV no serviço público;
- contra o PLS 116, que institui critérios subjetivos de avaliação e que na prática acaba com a
estabilidade do servidor público.
PREVIDÊNCIA
- Anulação da Reforma da Previdência de 2003 e pela retirada da PEC 287/2016;
- revogação do FUNPRESP e garantia de aposentadoria integral;
- fim da adesão automática ao FUNPRESP;
- aprovação da PEC 555/06, que extingue a cobrança previdenciária d@s aposentad@s;
- aprovação da PEC 56/2014, que trata da aposentadoria por invalidez;
- extinção do fator previdenciário e da fórmula 90/100;
- contagem, no mínimo, em dobro, para redução de tempo de serviço para fins de aposentadoria,
a periculosidade e insalubridade, sem necessidade de perícia técnica individual.
CONDIÇÕES DE TRABALHO E FINANCIAMENTO
- Liberações de dirigentes sindicais com ônus para o Estado, sem prejuízo das promoções e
progressões na carreira e demais direitos trabalhistas.
- pela revogação do Ofício MPOG 605/16-MP e garantia da manutenção do servidor na folha de
pagamento;
- retirada dos projetos do Congresso Nacional que atacam os direitos d@s SPF e aprovação
imediata dos projetos de interesse d@s SPFs;
- fim da terceirização e toda forma de precarização. Retirada do PLC 30/15;
- fim da privatização no serviço público;
- criação de novas vagas para concurso público pelo RJU e reposição imediata de cargos vagos
por exoneração, falecimento ou aposentadoria;
SBN, Quadra 01, Bloco D, Edifício Palácio do Desenvolvimento, Sala 1402, CEP:70.057-900 / Brasília-DF
Site: www.cnasi.org.br ; e-mail: diretoria@cnasi.org.br - Fone: (61) 3411-7147 / Fax: 3326-8859

CNASI-AN
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS AGRÁRIOS

30 ANOS

- revogação da Lei de criação das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)
e Organizações Sociais (OS);
- fim dos cortes no orçamento federal e ampliação do financiamento público para qualificação
dos serviços e servidores/as públicos/as;
- regulamentação da jornada de trabalho no serviço público para o máximo de 30 horas
semanais, sem redução de salário;
- garantir acessibilidade aos locais de trabalho no serviço público;
- contra a exigência de controle de ponto por via eletrônica no serviço público;
- garantia plena da licença capacitação d@ servidor@ públic@.
CNASI-AN
- Valorização e reestruturação das carreiras nos padrões propostos pelo Grupo de Trabalho/2016;
- pressionar os parlamentares e o governo a rever a PLOA 2018, que introduz cortes no
orçamento do INCRA, que praticamente inviabiliza a atuação do órgão em 2018;
- reestruturação organizacional do INCRA/SEAD, por meio de realização de concurso público
para reposição da força de trabalho;
- contra a contratação de trabalhador@s temporári@s no INCRA/SEAD;
- efetivação do Concurso de Remoção, nunca realizado no âmbito do INCRA/SEAD;
- contra a definição de metas inexequíveis no Planejamento do INCRA/SEAD que impactarão na
avaliação institucional, com possibilidade de redução salarial para o conjunto d@s servidor@s;
- por um planejamento institucional e definição de metas amplamente participativo e
descentralizado;
- contra as ações e iniciativas de criminalização dos movimentos sociais;
- contra a utilização dos PADs e sindicâncias com o objetivo de paralisar ações da autarquia no
interesse do agronegócio;
- contra a utilização de PADs para perseguir servidor@s e como tática de assédio moral;
- felo fortalecimento da política de reforma agrária com desconcentração fundiária, do
ordenamento da estrutura fundiária, pelo fortalecimento da agricultura familiar e do
desenvolvimento sustentável que combata as desigualdades no campo.
Brasília-DF, 17.11.2017
ASSEMBLEIA NACIONAL DA CNASI-AN
DIRETORIA DA CNASI-ASSOCIAÇÃO NACIONAL
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