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Subsídios para as deliberações da Assembleia Geral Ordinária do Sindicato Nacional dos Peritos Federais 

Agrários - SindPFA, em atenção ao Edital de Convocação nº 1/2019 da Diretoria Colegiada do SindPFA. 

1) Discutir sobre reforma da Previdência e formas de mobilização 

A reforma da Previdência (PEC nº 6/2019) é assunto da Ordem do Dia do Sindicato e do Serviço Público como 

um todo e indispensável discuti-la e mobilizar-se contra os danos que ela pode causar. Após a recente 

aprovação na CCJ, ela terá mérito discutido em Comissão Especial na Câmara. 

Como é praxe do Governo (qualquer deles), jogaram alto para equilibrá-la no Parlamento e, claro, farão de 

tudo para aprová-la com o máximo que conseguirem, o que inclui ataques a diretos do servidor público. Nisso, 

importante destacar que, independente de posições a favor ou contra, o movimento sindical exerce um 

importante papel de contraponto para barrá-la ou minimizá-la a termos menos danosos, de modo que é 

impensável abster-se a esse debate como se dele não fossemos parte. 

A democracia pressupõe necessariamente pesos e contrapesos, e organizações como a nossa, aliadas a outras 

forças da sociedade civil, são o contrapeso nessas ocasiões. A sociedade precisa desse trabalho e o próprio 

Governo também, pois, do contrário, não conferiria legitimidade. Então, preservadas e respeitadas as posições 

pessoais, é missão existencial do Sindicato integrar forças para reduzir os danos. Não é ser contra por ser 

contra, é trabalhar pra equilibrar e preservar direitos adquiridos. 

Para tal, a Diretoria do Sindicato tem seguido o Fonacate, que tem se estabelecido como o centro de resistência 

e defesa do serviço público organizado e no qual o SindPFA exerce atualmente papel diretivo. O Fórum 

elaborou emendas ao texto da PEC que serão entregues aos parlamentares para apresentação no decorrer da 

tramitação da reforma, que seguem em anexo a este. 

Por tudo isso, o SindPFA propõe a discussão desse tema em Assembleia e o engajamento das Delegacias 

Sindicais para tratar da causa nas regionais. Para isso, apresenta as seguintes propostas: 

1) Leitura e discussão dos materiais sobre o assunto, em especial a campanha criada pelo SindPFA, com o título 

"O servidor público na mira da reforma da Previdência", disponível em http://bit.ly/2DlBHr1. Sugere-se, além 

desta Assembleia, realizar reuniões para isso, não ficar só no whatsapp. 

2) Formação de grupos regionais de mobilização com os representantes de outras carreiras; o Fonacate reuniu 

os contatos dos representantes regionais das categorias que o congregam, de modo a possibilitar essa melhor 

organização. Esses contatos, enviados aos Delegados Sindicais, serão importantes especialmente para 

conversas com parlamentares. O foco deve ser as emendas. 

3) Buscar palestrantes para apresentar sobre o tema na regional para todos os servidores, entre as entidades 

e organizações da sociedade civil e parceiros, tais como a Anfip (dos Auditores-Fiscais da Receita), sempre 

solícita e parceira. Se for preciso auxílio com cartazes ou artes para as convocações, acionar a Sede. 

4) Participação em manifestações com o escopo de combater a reforma, segundo sua conveniência e 

capacidade da Delegacia Sindical de integrar esses movimentos. A aproximação sindical é conveniente para o 

tema. Recomenda-se evitar, no entanto, eventos com cunho político-partidário evidente. 

http://bit.ly/2DlBHr1


 

5) Uso dos materiais da campanha realizada em 2017 com o lema "A previdência é nossa", tais como as faixas 

e cartazes enviados para as Delegacias Sindicais. A campanha foi retomada pelo Fonacate com o mesmo 

slogan. As regionais que quiserem novos materiais, podem solicitar ao Sindicato. A Campanha em nível 

Fonacate está no site https://aprevidenciaenossa.org/  

6) Eleição entre os PFAs de um "embaixador" da causa, se necessário, para liderar a busca de informações, 

eventos, mobilizações e integrar grupos temáticos; a função de Delegado também é para delegar. 

7) Informar a realização de atos, debates e seminários na localidade tendo a reforma como pauta para 

estabelecer uma agenda de ações em nível de Fonacate. E, claro, enviar fotos quando realizados para o 

whatsapp institucional do Sindicato e/ou para comunicacao@sindpfa.org.br de modo a divulgar nas redes 

sociais do Sindicato 

2) Apresentar a proposta de Pauta para a discussão da categoria 

O SindPFA tornou pública uma Proposta de pauta para a discussão dos Peritos Federais Agrários, no qual 

apresenta contribuição da Diretoria para as discussões na base acerca dos rumos da política agrária, da 

instituição em que atuamos e da própria Carreira, com o objetivo de retomar a discussão interna entre os PFAs 

para dar seguimento ao processo construtivo e propositivo que sempre marcou a atuação da categoria. 

Disponível em: http://bit.ly/2D9vqhQ  

Esse documento resume o que a Diretoria tem extraído de propostas plausíveis a partir do amplo lastro de 

discussões, assembleias, eventos e materiais já feitos e produzidos pelo Sindicato e pela Carreira, bem como 

com o que está posto no campo da realidade, indispensável para criar estratégias e táticas para a atuação da 

entidade, de modo a qualificar a oratória sindical. 

Não se espera que a discussão se encerre nesta Assembleia. Pelo contrário, que ela se inicie e ganhe corpo. 

Propõe-se que sejam promovidas reuniões (periódicas e temáticas) nas Delegacias Sindicais para discutir em 

profundidade sobre os pontos levantados, com vistas a formar opinião e refinar o pensamento da categoria a 

seu respeito. O momento é oportuno para essa retomada e ‘re-união’. 

3) Apresentar o Plano de Trabalho da Diretoria 2019-2021 

A Diretoria Colegiada elaborou e disponibilizou agora para o conhecimento da categoria um Plano de 

Trabalho, no qual apresenta diretrizes para políticas, projetos e planos a desenvolver no triênio que se iniciou 

em 2019. Com ele, além de dar continuidade à já característica gestão responsável de nossa entidade, buscar 

inovações para sua valorização e desenvolvimento. Disponível em: http://bit.ly/2U9mS0c  

O debate sobre esse Plano terá importante espaço na Reunião do Conselho de Delegados Sindicais, a ser 

realizada na semana de 20 a 24/5/2019, pois o Conselho tem a atribuição de apreciá-lo. Na reunião, os 

Delegados poderão levar as primeiras impressões da base, assim como debatê-los com a Diretoria. Nada 

obstante, é pauta a ser objeto de aperfeiçoamento permanente, antes e depois dessa agenda.  

São esses os elementos para a Assembleia Geral. 

Brasília, DF, 30 de abril de 2019. 

Diretoria Colegiada do SindPFA 
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