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Era agosto de 2019 quando assumimos a coordenação da INA com a chapa Igara Açu - Canoão. Aquele
mundo parece mais distante do que geralmente nos parece a passagem de dois anos. Vivemos outro
mundo, afinal.
 
Entramos naquele Canoão conscientes dos perrengues e dos perigos que teríamos pela frente. Os direitos
indígenas já estavam ameaçados, as condições de trabalho dos servidores da Funai já não eram
adequadas, a política indigenista já sofria ataques. Mas depois da curva do rio tinha uma corredeira e
depois uma cachoeira. A pandemia veio agravar a situação. 

Mesmo com tantos percalços, a INA consolidou, em sua breve história de quatro anos, seu caminho
enquanto instituição indigenista combativa e com mérito técnico, formada por servidores públicos
determinados a fazer cumprir a Constituição Brasileira, os direitos de servidores e indígenas.
A INA se posicionou ativamente durante a pandemia, elaborando notas públicas, publicações e ofícios às
autoridades competentes visando minimizar os impactos da pandemia para povos indígenas, servidores
da Funai e a execução da política indigenista neste contexto.

Assumindo que estamos sob uma gestão na Funai que tem o assédio como prática institucional,
potencializada pelo estado de exceção causado pela pandemia, a campanha contra o assédio moral se
tornou permanente. Buscamos acolher e apoiar nossos associados através do projeto Psicoserv, de
atendimento psicológico acessível, e através da assessoria jurídica do escritório Mauro Menezes.
Temos orgulho de ser amicus curiae no que talvez seja o julgamento mais importante da história brasileira
em matéria indígena, previsto para iniciar-se em poucos dias, finalmente. Com a votação do Recurso
Extraordinário com repercussão geral 1017365, nos solidarizamos à luta dos indígenas na pauta dos
direitos territoriais e em tantas outras.

Organizamos, em conjunto com a Articulação Nacional de Carreiras pelo Desenvolvimento Sustentável-
ARCA, a Conferência Políticas Públicas para Povos Indígenas no Brasil: autodeterminação como
desenvolvimento.  Também acompanhamos a pauta do que se convencionou chamar Reforma
Administrativa, mas que traz apenas um desmonte do Estado em favor dos interesses finaceiros privados.
A Deforma Administrativa em curso tem sido intensamente debatida no contexto da disputa da narrativa
política digital, junto às Centrais Sindicais e outras entidades, com a criação do grupo Redes Contra a
Reforma Administrativa: foram realizadas 5 oficinas sobre o tema.

Foi preciso olhar para dentro, adequar as estratégias e proteger nossos associados, em especial aqueles
que assumiram o Conselho Executivo, bem como a pressão e a exposição que acompanham esse
compromisso. Tivemos também longas reuniões abertas a todos os associados para afinar quem somos, o
que falamos e o que queremos neste contexto. Foi assim, em Assembleia Extraordinária, que tiramos o
posicionamento coletivo para fortalecer ativamente a luta por Fora Bolsonaro e Fora Xavier.

Entre pandemias, pandemônios e os próprios demônios, sem dúvida, o maior desafio para a INA é
conseguir se manter erguida e mobilizada em tempos sombrios. O processo eleitoral, resultando na posse
de uma nova gestão, nos traz a certeza de que o caminho está sendo traçado, com continuidade e
renovação. E se há muita luta pela frente, também há vida longa à Indigenistas Associados!

Final da gestão do Conselho Executivo 2019-2021
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Em 7 de junho, a INA assinou
o artigo "Os direitos
indígenas nas mãos do
Supremo Tribunal Federal"
publicado no site Consultor
Jurídico sobre o julgamento
do RE 1.017.365 que definirá a
jurisprudência sobre o
estatuto jurídico-
constitucional das relações
de posse das áreas de
tradicional ocupação
indígena. O julgamento foi
adiado com previsão de início
da votação para 25 de
agosto.

não ao marco temporal

“Como servidores da Funai, nos
alinhamos firmemente com a defesa da
Constituição Federal e dos direitos
originários dos povos indígenas sobre
as terras que tradicionalmente ocupam.
Fundamental fazê-lo, sobretudo no
quadro atual, em que o órgão
indigenista tem se distanciado da sua
missão constitucional, defendendo mais
os interesses de proprietários rurais do
que os direitos indígenas.” 

 Leia nosso artigo íntegra aqui 

https://www.conjur.com.br/2021-jun-07/opiniao-direitos-indigenas-maos-stf
https://www.conjur.com.br/2021-jun-07/opiniao-direitos-indigenas-maos-stf
https://www.conjur.com.br/2021-jun-07/opiniao-direitos-indigenas-maos-stf


22 de março
Abertura da Conferência da ARCA
Desafios do Desenvolvimento Sustentável 
para um Brasil Includente, Justo e Solidário

 
Assista

aqui

13 e 15 de abril
Curso "Entendendendo a
 Reforma Administrativa"

com Vladimir Nepomuceno

2 de março
VII Assembleia
Extraordinária

Alterações estatutárias

Assista a 
aula 1 e aula 2

27 de abril
Projeto Psicoserv

Atendimento psicológico
online acessível para

associados e famliares.

 29 de maio
Live A IN Conjunta 01 Funai/Ibama e o

Usufruto das Terras Indígenas

Assista
aqui

2 de junho
VIII Assembleia
Extraordinária

Composição da Comissão
Eleitoral

21 de janeiro
Cadernos de Políticas Sociais 

Povos indígenas e o enfrentamento à
pandemia de covid-19: experiências

internacionais

Baixe
aqui

4 de maio
Aula A verdade sobre

os serviços públicos no
Brasil 

Com José Celso Cardoso

A INA FEZ COISA DEMAIS DESDE O ÚLTIMO BOLETINA! 

BORA FAZER UMA RETROSPECTIVA DOS 

MOMENTOS MAIS IMPORTANTES:
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https://www.youtube.com/watch?v=rKhSacSas9s
https://www.youtube.com/watch?v=rKhSacSas9s
https://www.youtube.com/watch?v=rKhSacSas9s
https://youtu.be/nlKPV_8_Azo
https://youtu.be/CSxrMAcoCVY
https://youtu.be/uhX5sPhS4dw
https://youtu.be/uhX5sPhS4dw
https://indigenistasassociadosorg.files.wordpress.com/2020/12/cadernovol1-covidindigenas_final2020.pdf
https://indigenistasassociadosorg.files.wordpress.com/2020/12/cadernovol1-covidindigenas_final2020.pdf


8 de junho
Levante pela Terra

Início da mobilização que reuniu mais
de 850 indígenas de 45 povos

Baixe
aqui

Baixe
aqui

23 de junho
IX Assembleia
Extraordinária

Posicionamento frente
governo anti-indígena

24 de julho
Nota de Repúdio

 "Por uma Funai de Estado"
Sobre áudio vazado do Coordenador

Regional do Vale do Javari e
necessidade de qualificação de

cargos de confiança 

4 de agosto
X Assembleia

Extraordinária
Prorrogou a atual

gestão

Baixe
aqui

07 de junho
Artigo da INA "Os direitos

indígenas nas mãos do STF"
Publicado no jornal Consultor Jurídico

sobre o julgamento do RE 1.017.365 no STF

 RETROSPECTIVA INA
MOMENTOS MAIS IMPORTANTES 

 JUNHO A AGOSTO
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11 de junho
Nota de Apoio 

aos servidores, indígenas e
indigenistas alvos de perseguições
pela Presidência da Funai, junto ao

Sindisep/RJ

28 de junho
Live INA 

na Conferência da ARCA
Políticas Públicas Para Povos

Indígenas No Brasil

Assista
aqui

https://indigenistasassociadosorg.files.wordpress.com/2021/06/2021-06-16-nota-sindisep-rj-e-ina-atualizada.pdf
https://indigenistasassociadosorg.files.wordpress.com/2021/06/2021-06-16-nota-sindisep-rj-e-ina-atualizada.pdf
https://www.conjur.com.br/2021-jun-07/opiniao-direitos-indigenas-maos-stf
https://www.conjur.com.br/2021-jun-07/opiniao-direitos-indigenas-maos-stf
https://indigenistasassociadosorg.files.wordpress.com/2021/07/nota-javari.pdf
https://indigenistasassociadosorg.files.wordpress.com/2021/07/nota-javari.pdf
https://youtu.be/M8DjkIAaTt8
https://youtu.be/M8DjkIAaTt8
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Em setembro de 2020, o governo federal enviou ao Congresso Nacional a PEC
32/2020 com a justificativa de combater “privilégios” do serviço público no
Brasil, sem apresentar argumentos que sustentem tecnicamente seus efeitos no
aprimoramento do serviço público. A Reforma agora se encontra na Comissão
Especial, com perspectivas de ser aprovada na Câmara ainda em agosto e no
Congresso Nacional até outubro.

Nós e a luta contra a PEC 32/2020 
 “Deforma” Administrativa

Nós nas mobilizações

Desde então, a INA vem participando
de uma série de ações políticas contra
a Reforma, notadamente no campo
digital. Aliás, nos tornamos uma
importante referência para
mobilizações digitais no âmbito da
Articulação Nacional das Carreiras
para o Desenvolvimento Sustentável
(ARCA) e, em conjunto com outras
entidades de luta do serviço público,
criamos uma ampla coalizão de luta
digital chamada Redes Contra a
Reforma Administrativa.

Sem descartar a importância das
mobilizações nas ruas, aproveitamos o
momento de pandemia, de forma
colaborativa, mitigarmos a inabilidade
do campo sindical nas redes. Seguimos
nessa toada, com tuitaços,
transmissões conjuntas, diálogo com
influencers, ações de pressão
direcionada nos perfis de atores-chave
e muito mais. Os resultados vêm sendo
percebidos por meio de inúmeras
queixas de parlamentares favoráveis à
PEC32 e agora estamos também
canalizando as ações contra a
Reforma para as ruas, por dentro dos
atos Fora Bolsonaro.



A flexibilização da estabilidade, proposta
pela PEC, leva a descontinuidade, perda
da memória técnica, dificuldade de
planejamento a longo prazo e rompimento
do fluxo de informações. O uso político de
órgãos do Estado, nesse caso, é também
perigoso, como fica demonstrado em
episódios com as Forças Armadas. A
maioria dos brasileiros é contra o fim da
estabilidade do servidor público, segundo
pesquisa do instituto Ideia Big Data,
encomendada pelo movimento Livres.
Esse vídeo explica melhor os problemas
do fim da estabilidade. Assim como a
flexibilização da estabilidade, a criação
do vínculo de experiência e ampliação da
livre nomeação, também privilegia
apadrinhamentos políticos (aumento do
patrimonialismo e coronelismo) e perda de
capacidade técnica com seleções menos
criteriosas. A reforma permite a livre
nomeação para um milhão de cargos.

Aspecto grave e inconstitucional é a
criação de superpoderes presidenciais,
que permitiriam que o presidente pudesse
dispor, por meio de decreto sobre
extinção ou criação de cargos e funções,
de Ministérios, de autarquias etc. Isso
representa risco de medidas autoritárias e
deixa vulneráveis entidades que
desempenham um papel fundamental no
nosso país, como universidades federais,
Anvisa, Ibama, Inpe, Fiocruz e outros.
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 Mérito perverso da PEC32

A ideia de que a reforma vem para
combater privilégios não se sustenta.
Aliás, a PEC32 aprofunda privilégios na
medida em que preserva justamente a
elite do funcionalismo público federal,
poupando promotores, juízes e
parlamentares, além de militares. Esse
vídeo conta melhor essa história. As
carreiras mais prejudicadas estão nos
estados e municípios, onde a maioria de
servidores é mulher e negra. A reforma
ainda abre espaço para o setor privado,
onde a desigualdade salarial entre
gêneros é maior, e facilita o assédio,
que afeta especialmente as mulheres.

As mudanças trazidas pela proposta
terão impactos profundos para a
população brasileira, em especial para
indígenas, negros e mulheres, que
dependem mais do serviço público para
ter acesso a direitos básicos como saúde
e educação. Em resumo, ela aumentará
as desigualdades já abissais existentes
no Brasil. Não à toa, 65% dos brasileiros
são contrários às reformas e defendem
mais investimentos públicos como o
melhor caminho para a economia voltar
a crescer, aponta pesquisa XP-Ipespe.
Na Europa, a consequência mais
observada de reformas administrativas
foi uma retração do Estado na
prestação de serviços à sociedade.

https://queestadoqueremos.org/reforma-administrativa-e-simples-assim-um-manda-e-o-outro-obedece/
https://queestadoqueremos.org/maioria-dos-brasileiros-nao-quer-fim-da-estabilidade-do-servidor/
https://queestadoqueremos.org/video/estabilidade-do-servidor-protege-estado-e-cidadaos/
https://queestadoqueremos.org/reforma-administrativa-permite-livre-nomeacao-de-1-milhao/
https://queestadoqueremos.org/video/sera-mesmo-que-a-reforma-administrativa-combate-privilegios/
https://queestadoqueremos.org/8-de-marco-mulheres-e-o-servico-publico/
https://veja.abril.com.br/blog/radar-economico/xp-ipespe-brasileiro-nao-acredita-em-reformas-e-quer-investimento-publico/
https://queestadoqueremos.org/como-foi-a-experiencia-das-reformas-administrativas-na-europa/
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patrimonialismo e coronelismo) e
perda de capacidade técnica com
seleções menos criteriosas. A reforma
permite a livre nomeação para um
milhão de cargos.

Aspecto grave e inconstitucional é a
criação de superpoderes
presidenciais, que permitiriam que o
presidente pudesse dispor, por meio
de decreto sobre extinção ou criação
de cargos e funções, de Ministérios,
de autarquias etc. Isso representa
risco de medidas autoritárias e deixa
vulneráveis entidades que
desempenham um papel fundamental
no nosso país, como universidades
federais, Anvisa, Ibama, Inpe,
Fiocruz e outros.

A reforma abre, ainda, espaço para
colocar o Estado como mero
complemento à iniciativa privada, o
que também vai contra a Constituição
Federal. Tal concepção não é
garantia automática de incremento
na eficácia e eficiência dos serviços.
Pelo contrário, permitem a farra de
celebração de instrumentos com
organizações com fins lucrativos, com
aumento da falta de transparência e
dificuldade do controle social. Essa e 

outras medidas facilitam a corrupção,
como mostramos nesse vídeo.

Não bastasse isso, a reforma prejudica
a economia local. A PEC acarreta em
contratos menos estáveis e
remunerações reduzidas. Economias
locais podem ser prejudicadas já que
em 37,8% dos municípios brasileiros, a
administração pública tinha 50% ou
mais de participação no total dos
empregos formais (dados de 2019).
Além disso, haverá impacto na renda
de aposentados e pensionistas dessas
localidades, o que também afeta o
dinamismo das economias locais.

Ao contrário do que propagam os
defensores da Reforma
Administrativa, os servidores atuais
também sofrerão impacto, já que a
proposta mexe com questões como
progressão por tempo de serviço, sem
distinção. As regras de avaliação de
desempenho, que não ficam claras na
proposta, poderão acabar sendo feitas
seguindo critérios subjetivos e por
pessoas estranhas ao cargo.

https://queestadoqueremos.org/reforma-administrativa-permite-livre-nomeacao-de-1-milhao/
https://queestadoqueremos.org/video/por-que-essa-reforma-administrativa-facilita-a-corrupcao/
https://queestadoqueremos.org/wp-content/uploads/2021/04/DIEESE-NOTA-TEC-254-reforma-adm.pdf
https://queestadoqueremos.org/reforma-administrativa-atinge-sim-servidores-atuais/


A reforma abre, ainda, espaço para colocar o
Estado como mero complemento à iniciativa
privada, o que também vai contra a
Constituição Federal. Tal concepção não é
garantia automática de incremento na eficácia
e eficiência dos serviços. Pelo contrário,
permitem a farra de celebração de
instrumentos com organizações com fins
lucrativos, com aumento da falta de
transparência e dificuldade do controle social.
Essa e outras medidas facilitam a corrupção,
como mostramos nesse vídeo.

Não bastasse isso, a reforma prejudica a
economia local. A PEC acarreta em contratos
menos estáveis e remunerações reduzidas.
Economias locais podem ser prejudicadas já
que em 37,8% dos municípios brasileiros, a
administração pública tinha 50% ou mais de
participação no total dos empregos formais
(dados de 2019). Além disso, haverá impacto
na renda de aposentados e pensionistas
dessas localidades, o que também afeta o
dinamismo das economias locais.

Ao contrário do que propagam os defensores
da Reforma Administrativa, os servidores
atuais também sofrerão impacto, já que a
proposta mexe com questões como
progressão por tempo de serviço, sem
distinção. As regras de avaliação de
desempenho, que não ficam claras na
proposta, poderão acabar sendo feitas
seguindo critérios subjetivos e por pessoas
estranhas ao cargo.

Vamos à luta
contra a PEC 32!

 
Participe das reuniões da
INA e fique atento aos
chamados para ações nas
ruas e nas redes e, juntas
e juntos, vamos barrar
esse retrocesso autoritário
e patrimonialista
travestido de
modernização
administrativa.
Texto adaptado de texto
da Que Estado
Queremos? – campanha
parceira que vem
produzindo uma
comunicação fundamental
contra a PEC32. É possível
acompanhá-lo pelo site,
pelo Instagram, pelo
Twitter, pelo YouTube e
pelo Facebook.

https://queestadoqueremos.org/video/por-que-essa-reforma-administrativa-facilita-a-corrupcao/
https://queestadoqueremos.org/wp-content/uploads/2021/04/DIEESE-NOTA-TEC-254-reforma-adm.pdf
https://queestadoqueremos.org/reforma-administrativa-atinge-sim-servidores-atuais/
https://queestadoqueremos.org/
https://queestadoqueremos.org/
https://www.instagram.com/queestadoqueremos/
https://www.instagram.com/queestadoqueremos/
https://twitter.com/qestadoqueremos
https://www.youtube.com/channel/UC09g2_CbVQjL4JrF0lDbHFQ
https://www.youtube.com/channel/UC09g2_CbVQjL4JrF0lDbHFQ
https://www.facebook.com/queestadoqueremos
https://www.facebook.com/queestadoqueremos

