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A INA retomou as reuniões quinzenais, via 
Skype, abertas a todos os associados. Foram 
três encontros virtuais. 
 
Estamos buscando parcerias que nos ajudem 
a pensar em soluções sobre segurança 
digital. Se quiser contribuir na discussão, 
entre em contato com a Diretoria de 
Comunicação.

Notícias da INA

 
Em breve! 
 
Falta pouco para 
efetivar nossa 
contribuição mensal 
por desconto em 
folha. Até lá, contamos 
com as transferências  
bancárias mensais. 
 
A inadimplência por 
mais de 4 meses 
implica na perda dos 
direitos dos 
associados e prejudica 
a associação.

Programe-se!
4 DE MAIO 

Assembleia Geral Extraordinária
Vamos discutir mudanças na 

composição do Conselho Executivo e 
no Estatuto Social da INA.

 

AGOSTO 
Assembleia Geral Ordinária

Além da aprovação da prestação de 
contas e do novo plano de ação, 

escolheremos o novo Conselho Executivo.



FUNAI INTEIRA E NÃO PELA METADE
Em 29/01/2019 publicamos a carta “Funai inteira e 
não pela metade”, com nosso posicionamento 
frente às mudanças na política indigenista 
estabelecidas na Medida Provisória nº 870/2019.
 
A INA vem construindo uma agenda de articulação 
parlamentar no que diz respeito à Funai e aos 
direitos indígenas. Contratamos uma empresa 
especializada em práticas de advocacy, a Pulso 
Público, para contar com orientação especializada e 
auxílio no mapeamento e na elaboração de 
estratégias visando articulação e incidência 
parlamentar no processo de proposição e votação 
de emendas à MP 870.
 
Foram propostas 541 emendas, das quais 77 dizem 
respeito às alterações na política indigenista.
 
A Pulso Público e a INA realizaram uma oficina 
sobre atuação parlamentar no dia 08 de março para 
melhorar nossa articulação pela aprovação de 
emendas à MP 870. Em breve ocorrerá uma nova 
oficina, por meio virtual, focada na participação 
dos/as associados/as das CRs, CTLs e FPEs.

Divulgue a campanha!

Faça parte da nossa campanha pelas redes sociais!  
Coloque o tema "Funai inteira e não pela metade", 

disponível no Twibbon. 

Navegue na página da campanha 
para levantar informações, 
acessar os materiais e atualizar-se 
com as notícias relacionadas;
 
 
Leia as motivações e 
justificativas de por que lutamos 
pela Funai no Ministério da 
Justiça e a demarcação e o 
licenciamento ambiental na 
Funai; 
 
Escreva para 
secretaria@indigenistasassociado
s.org.br para pedir adesivos da 
campanha para distribuir na sua 
região;

https://indigenistasassociadosorg.files.wordpress.com/2019/03/2019-01-29-funai-inteira-nao-pela-metade.pdf
https://indigenistasassociados.org.br/publicacoes/funai-inteira/
https://indigenistasassociadosorg.wordpress.com/publicacoes/funai-inteira
https://indigenistasassociadosorg.files.wordpress.com/2019/03/argumentac3a7c3a3o-bc3a1sica-1.pdf


FUNAI INTEIRA E NÃO PELA METADE

Em fevereiro deste ano, o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou no 
Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
6062 contra dispositivos da MP 870 e do 
Decreto 9.667/2019, que transferiram a 
competência para identificação, 
delimitação, demarcação e registro de 
terras indígenas, assim como o 
licenciamento ambiental nas terras 
indígenas, da Fundação Nacional do Índio 
(Funai) para o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA).
 
Desde que a ADI foi ajuizada, houve seis 
pedidos de entrada como Amicus curiae, 
sendo cinco em apoio à 
inconstitucionalidade – APIB, COIAB, 
Conselho Terena, CIMI e Partido Verde – 
e um contra – Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA).
 
A INA decidiu, em reunião no dia 12 de 
março, ingressar como Amicus curiae na 
ADI 6062. Estamos fechando o contrato 
com o escritório de advocacia Mauro 
Menezes, que nos assiste, para nos 
orientar nesse processo. Como disse uma 
de suas advogadas, é uma oportunidade 
única e “perder faz parte da vida de quem 
entra num processo, mas não participar 
do processo, não tem volta”.

INA como Amicus curiae na 
ADI 6062

Reuniões com 
parlamentares em março

No dia 14, representantes da INA se 
reuniram com o Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente da Câmara 
dos Deputados, o deputado federal 
Rodrigo Agostinho (PSB-SP), para 
solicitar apoio na reversão da 
transferência e divisão da Funai no 
contexto da votação da MP 870. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dia 20 a reunião foi com o deputado 
federal Túlio Gadêlha (PDT/PE), que foi 
autor de quatro emendas a favor da 
Funai que contaram com apoio técnico 
da INA. 
 
No dia 25 ocorreu reunião com Bira do 
Pindaré (PSB/MA), que é membro titular 
na Comissão Mista que irá apreciar a 
MP 870. O deputado se comprometeu a 
propor uma audiência pública para 
debater os impactos da MP 870 sobre 
povos indígenas e quilombolas.
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No dia 01 de março, ocorreu uma reunião virtual para tratar da agenda de articulação 
parlamentar. Foram repassados informes e sugestões para o/as associados/as. 
Gostaríamos de ampliar nossa influência e intervenção a partir dos contextos locais. 
Para isso, precisamos:
Saber como chegar aos deputados;
Sensibilizar parlamentares estaduais e municipais sobre a importância da Funai;
Mapear as conexões e influências entre os parlamentares.

 
Diretoria de Articulação Nacional

Venha contribuir!
Convidamos todos/as a contribuírem, participando das reuniões, atividades e 

engajando-se nas diretorias da INA, para que nossas insatisfações e reflexões se 
convertam em propostas de melhoria para os servidores da Funai, os direitos 

indígenas e a política indigenista brasileira.

FUNAI INTEIRA E NÃO PELA METADE
Emendas à MP 870 elaboradas em parceria com a INA apresentadas pelo deputado 
Túlio Gadelha

Emenda 423 - Reprovação da permanência de entidades da administração pública 
indireta no âmbito da MP 870/2019, em detrimento da extinção/transformação em 
órgãos da administração pública direta (incluída a Funai)
 
Emenda 424 - Recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista no rol do 
Ministério da Justiça
 
Emenda 425 - Reinserção das pautas de direitos indígenas no Ministério da Justiça
 
Emenda 426 - Retirada da identificação, demarcação e registro de terras indígenas e 
quilombolas da competência do Mapa
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Pressão para a nomeação do 
provimento adicional de 50% dos 
excedentes aprovados no concurso da 
Funai de 2016. Em 2018 expedimos 14 
Ofícios sobre o tema. Em setembro de 
2018 o MPF/AM abriu uma Ação Civil 
Pública (ACP) para que a Funai 
contratasse servidores para a região 
Norte. Em janeiro deste ano, uma 
decisão judicial obrigou a Funai a 
chamar os excedentes. Os 
procedimentos realizados pela Funai 
foram questionados e, diante da 
insatisfação de muitos/as 
associados/as, a INA viabilizou uma 
reunião junto aos advogados nossos 
parceiros. Foi decidido em reunião do 
dia 19/02 que a INA não irá atuar em 
ações individuais, priorizando sempre 
as pautas coletivas.
Em parceria com a CGGP, a INA está 
participando da elaboração de uma 
cartilha de orientações sobre os 
direitos e deveres que envolvem a 
maternidade e a paternidade na Funai. 
Através de chamada virtual, recebemos 
relatos, dúvidas e experiências.
Reforçamos a demanda por uma sala 
de apoio à amamentação na Funai-
Sede - conseguimos o espaço, 
recebemos doações e compramos 
equipamentos para estruturar a sala. 
Em breve será inaugurada.

 
Diretoria de Política dos Servidores

Gestão junto à presidência da Funai para a 
convocação dos aprovados no concurso da 
Funai de 2016 (202 servidores);
Elaboração de proposta de Plano de 
Carreira Indigenista (PCI), a qual foi 
submetida à consulta pública e apresentada 
à Presidência da Funai. Levantar essa 
discussão e conseguir avançar no processo 
do PCI é uma de nossas metas principais;
Acompanhamento da demanda por 
implementação de Concurso Interno de 
Remoção (CIR) periódico;
Parceria com a Coordenação Geral de 
Gestão de Pessoas (CGGP) na realização de 
uma palestra sobre assédio em ambiente de 
trabalho, no dia 30/11/2018, com 
transmissão online.
Realizamos consulta aos associados para 
levantar relatos de situações de ameaça ou 
risco de vida que vivenciaram no trabalho.  
A INA compilou os depoimentos para 
compor o ofício enviado em março à 
Presidência da Funai, solicitando a criação e 
a implementação de um protocolo de 
segurança na Funai. Esse é um tema 
delicado e uma pauta cara à INA no sentido 
de demandá-la à instituição, pois a falta 
desses procedimentos tem sido um fator de 
grande adoecimento dos servidores e 
motivo de evasão institucional. 
Agradecemos a contribuição de todos/as 
associados/as pelos relatos enviados e 
apoio na elaboração do documento .

Nosso foco é fortalecer e melhorar as condições de trabalho na Funai. Entre as ações 
realizadas nos últimos meses, destacamos:


