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RELATÓRIO DO ENCONTRO NACIONAL DOS SERVIDORES DA FUNAI 
(VIDEOCONFERÊNCIA) 

 

 

Dia: 02/07/2021. 

Horário: 9 horas. 

Estados participantes: BA, DF, GO, MG, MS, PE, RJ, e SC.  

Pauta: Informes, Avaliação da Conjuntura e Encaminhamentos. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 Organizar um encontro nacional unificado dos setores do Meio Ambiente, Funai, Agricultura e 

Movimentos Sociais, para construir as plataformas comuns que dizem respeito às áreas ambientais, 

da agricultura e indígena (Indicativo para o dia 13/08); 

 Atuar permanentemente contra a aprovação do Projeto de Lei - PL 490/2007, que trata do Marco 

Temporal para interromper definitivamente a demarcação das terras indígenas; 

 Apoiar e participar da atividade no dia da votação no Supremo Tribunal Federal, no início de Agosto 

próximo, da repercussão geral do Marco Temporal; 

 Organizar as lutas pelo resgate da autonomia das coordenações regionais da Funai, combater o 

processo de perseguição e assédio moral na Fundação Nacional do Índio; 

 Organizar junto ao coletivo jurídico da Condsef/Fenadsef e as assessorias jurídicas das suas entidades 

filiadas espaços para debater e tirar orientações e resoluções conjuntas no sentido de analisar todos 

os instrumentos publicados pela gestão da Funai, como: Instruções Normativas, Notas Técnicas, 

Portarias, Leis, etc.; 

 Todo apoio às lutas das comunidades Indígenas como o acampamento Terra Livre, previsto para 

acontecer no mês de Agosto/21, e a Marcha das Mulheres Indígenas que será realizado entre os dias 

07 e 11/09/2021; 

 Levar para a Internacional do Serviço Público - ISP as demandas do setor Indígena, para compartilhar 

com os demais seguimentos internacionais a situação que está acontecendo no Brasil; 
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 Orientar as entidades filiadas à Condsef/Fenadsef a necessidade de ampliar essa discussão junto ao 

conjunto dos servidores (as) da Funai; 

 Constituir uma Comissão Nacional, composta por servidores da Funai e diretores da 

Condsef/Fenadsef, com o objetivo de fazer levantamento de dados, bem como, subsidiar a 

Condsef/Fenadsef em temas e estudos inerentes a questão da Funai. 

Componentes da Comissão Nacional: 

 João Manoel de Oliveira (João Pankararu ) – FUNAI/PE; 

 Alexander Noronha – FUNAI/RJ; 

 Mônica Carneiro – FUNAI/DF; 

 Rogério Eustáquio de Oliveira – FUNAI/DF; 

 Taís Rocha – FUNAI/MS; 

 Crizantho Fialho – FUNAI/MS; 

 Cláudia Bandeira de Mello – FUNAI/DF; 

 Diretores da CONDSEF/FENADSEF. 

 

 

A LUTA QUE A GENTE PERDE É A LUTA QUE A GENTE NÃO FAZ!!! 
 

 

 

Brasília-DF, 02 de julho de 2021. 
 
 
 

 
Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


