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PROJETO ENCONTROS REGIONAIS DA CNASI-AN 

 
TEMAS: 
 
 - Conjuntura nacional, do INCRA/SEAD e das Políticas Agrárias; 
 - processo de retirada de direitos dos trabalhadores do Estado; 
 - reestruturação de carreiras; 
 - mobilização e organização dos trabalhadores do INCRA/SEAD e da CNASI-AN. 
 
OBJETIVOS: 
 
- Debater, diante da conjuntura, as táticas de enfrentamento aos ataques gerais e 
específicos da categoria dos trabalhadores do INCRA/SEAD; 
- construir as táticas da campanha salarial visando ratificar no nosso plano de lutas a 
reestruturação das carreiras e recomposição salarial de acordo com o acúmulo já 
produzido nos variados Gts criados ao longo dos últimos anos; 
- discutir a atual conjuntura de desmobilização e desorganização das associações 
regionais e encaminhar as táticas e formatos de mobilização e organização dos 
trabalhadores do INCRA, através da CNASI-AN e suas seções associativas regionais, 
visando à consecução dos objetivos citados acima; 
- atualizar o plano de lutas nacional unificado das carreiras agrárias representadas na 
CNASI-AN. 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
O temas acima estão diretamente relacionados com os interesses e a vida concreta 
dos trabalhadores dos órgãos – tanto os trabalhadores que valorizam as políticas 
realizadas pelo Incra/SEAD e o fortalecimento destas instituições estatais, quanto 
aqueles que se apresentam críticos a forma como estes aparatos institucionais se 
organizam e implementam historicamente a política agrária. Além disso, 
independentemente da consciência e da posição política dos trabalhadores, TODOS 
estão submetidos à precarização das condições de trabalho, ao assédio institucional e 
ao processo de retirada de direitos a nível nacional e se interessam pela reestruturação 
das carreiras, após vários anos de arrocho salarial. No entanto, apesar desta 
constatação, tantos os objetivos almejados por todos quanto a constatação dos 
impactos da perda de direitos estão permeados pelo apassivamento, pela 
desorganização e desmobilização da categoria, fruto do processo de cooptação de 
setores expressivos do movimento sindical para a política de conciliação de classes 
dos últimos governos, combinadas com o desânimo, a descrença e o sentimento de 
medo/derrota. Esta situação é particularmente grave no contexto atual, em que o 
capital, para recuperar as condições de retomada da sua taxa de lucro e garantir 
recursos estatais para o sistema do rentismo, afastou até mesmo a nefasta conciliação 
de classes dos últimos governos, avançando sobre os direitos historicamente 
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conquistados pelos trabalhadores em geral e no caso específico, pelos trabalhadores 
do Estado. 
  
NECESSIDADE DE REAÇÃO: 
 
Os ataques do atual governo aos servidores públicos (a exemplo das reformas 
trabalhista e previdenciária, PDV, redução dos índices de avaliação de desempenho 
com objetivo de baixar valor da Gdara, etc) e a redução de recursos – destacadamente 
do Incra/SEAD -, têm apontado para a necessidade de um incremento da mobilização 
dos trabalhadores do serviço público federal, no caso específico, do INCRA/SEAD. 
Nesse sentido, devido a não realização da Assembleia Nacional pelas dificuldades de 
deslocamento dos representantes regionais (falta de recursos financeiros, associações 
regionais desorganizadas e sem arrecadação, ou simplesmente desmobilizadas), a 
direção da CNASI-AN avaliou como necessária e urgente a mobilização por locais de 
trabalho, de forma a conhecer as especificidades de cada coletivo de trabalhadores 
regionalmente, fazer a discussão da conjuntura nacional e o impacto que o processo 
de retirada de direitos tem e terá na vida dos trabalhadores do INCRA/SEAD, bem 
como a necessidade de reação a estes ataques de forma articulada em cada estado.  
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 
 
De 25 de outubro a 15 de novembro de 2017 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
Neste período as passagens aéreas ainda estão com preços relativamente baixos para 
se fazer deslocamento aos Encontros Regionais, bem como para a Assembleia 
Nacional, a ser realizada dia 17 de novembro de 2017, com objetivo de fechar 
documento final dos eventos locais e assim definir uma posição nacional sobre os 
temas debatidos. 
 
EVENTO 
 
A proposta da diretoria da CNASI-AN é que as atividades tenham duração de pelo 
menos um dia em cada local – dividindo os dois grandes temas em momentos distintos 
(manhã e tarde, por exemplo). Parceiros de luta (a exemplo de sindicatos de servidores 
federais e outras entidades, movimentos sociais, lideranças) podem e devem ser 
convidados para organizar e integrar os debates no evento. 
 
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO 
 
Manhã 
9:00 – Apresentação/Abertura 
9:30 - Debate de Conjuntura Nacional  
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10:30 – Debate sobre INCRA/SEAD e Políticas Agrárias (Nacional e Estadual) 
12:00 – Intervalo Almoço 
 
Tarde 
14:00 – Processo de Retirada de Direitos dos Trabalhadores do Estado (Reforma da 
previdência, PLS 116/17, PDV, etc.) 
14:45 – Mobilização e Organização dos Trabalhadores do INCRA/SEAD e CNASI-AN 
(Nacional e Estadual) 
15:45  - Apresentação dos Resultados do GT de Reestruturação de Carreiras 
16:00 – Encaminhamentos 
 
CALENDÁRIO 
 
Outubro 
27/10 - Encontro Regional CNASI-AN em Manaus/AM  
          - Encontro Regional CNASI-AN em Recife/PE  
          - Encontro Regional CNASI-AN em Salvador/BA 
          - Encontro Regional CNASI-AN em Cuiabá/MS 
 
30/10 - Encontro Regional CNASI-AN em Fortaleza/CE 
          - Encontro Regional CNASI-AN em São Paulo/SP 
          - Encontro Regional CNASI-AN em Aracaju/SE 
          - Encontro Regional CNASI-AN em João Pessoa/PB 
 
31/10 - Encontro Regional CNASI-AN em São Luís/MA 
          - Encontro Regional CNASI-AN em Belo Horizonte/MG 
 
Novembro 
6/11 - Encontro Regional CNASI-AN em Rio Branco/AC 
 
7/11 - Encontro Regional CNASI-AN em Porto Velho/RO 
          Encontro Regional CNASI-AN em Porto Alegre/RS 
  
8/11 - Encontro Regional CNASI-AN em Cuiabá/MT 
        - Encontro Regional CNASI-AN em Curitiba/PR 
 
9/11 - Encontro Regional CNASI-AN em Natal/RN 
 
13/11 - Encontro Regional CNASI-AN em Palmas/TO 
 
14/11 - Encontro Regional CNASI-AN em Macapá/AP 
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