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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM BRASÍLIA NOS 45 ANOS DO INCRA 

 
Data – 09/07/2015 
Local – EDIFÍCIO PALÁCIO DO DESENVOLVIMENTO, BRASÍLIA-DF 
 
A Presidente da Autarquia, Maria Lúcia Falcón, iniciou este dia de comemoração visitando as 
entidades representativas dos servidores, tomando um chá com a direção da CNASI, às 9h, e 
reafirmando o seu compromisso de elevar e valorizar o órgão e seus profissionais. 
 
A CNASI e a CONDSEF se fizeram presentes na atividade organizada pela ASSERA/BR, em 
comemoração aos 45 anos da Autarquia.  
Com a presença de vários parlamentares e a Presidente do INCRA, todas as falas foram no 
sentido da necessidade de se dar aos servidores do INCRA-MDA, tratamento diferenciado nas 
negociações salariais. 
Durante o evento, cumprindo um compromisso firmado com as representações dos 
servidores a Presidente Maria Lúcia Falcon assinou ofício dirigido ao Ministro Patrus Ananias 
(MDA), em que reafirma seu apoio aos servidores e solicita que todos os esforços sejam feitos 
no sentido de se enviar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, aviso 
ministerial, para reestruturação das carreiras do INCRA-MDA, a exemplo do que já foi feito 
nas carreiras do Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura.  
No referido documento, foi destacado as atividades executadas pelos servidores, seu grau de 
responsabilidade e a importância das mesmas no desenvolvimento rural brasileiro. Trechos 
do documento citam: “a direção da Autarquia mantém contato permanente com as 
representações desses servidores, que tem sido propositivos em estabelecer uma atuação 
profícua no planejamento e execução das políticas públicas para o campo”(...); “o INCRA e o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário tem trabalhado diurtunamente para desenvolver um 
projeto de instituição que atenda a demanda da sociedade civil e promova inclusão social no 
campo, gestão das terra do país e o real desenvolvimento do rural brasileiro”. 
Assim que o referido documento for protocolado no Ministério de Desenvolvimento Agrário 
será disponibilizado para conhecimento de todos. 
Além deste documento, Maria Lúcia destacou algumas ações que já estão sendo feitas para, 
segunda ela, melhorar a qualidade de vida dos servidores, dentre elas: assinatura de 
convenio com a GEAP para realização dos exames anuais sem a coparticipação do servidor; 
instalação de um espaço onde o servidor poderá ser atendido com emergências medica e 
atividades laborais, também informou que todos os servidores poderão fazer um curso de 
mestrado em desenvolvimento social que será disponibilizado pela DA. 
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REUNIÃO NA CONDSEF sobre a situação dos servidores atingidos pela indisponibilidade dos 
seus bens pela ANS na liquidação da FASSINCRA saúde:  
A direção da CNASI se reuniu com o Secretário Geral da CONDSEF, Sérgio Ronaldo, e o 
Advogado Valmir para discutir a situação de 31 servidores que se encontram com os seus 
bens penhorados. Desta reunião tiraram-se os seguintes encaminhamentos: o advogado 
elaborará um modelo de petição que todos poderão usar para apresentar a ANS a 
documentação exigida por eles. A orientação do advogado é no sentido de que 
individualmente os servidores encaminhem a petição (nela constará que: o servidor tem 
interesse em acompanhar o processo, pede cópia do mesmo e apresenta um relato 
simplificado da sua competência quando da participação na FASSINCRA, deixando claro que 
não detinha nenhum poder de gestão), anexando a declaração de imposto de renda dos 
últimos cinco anos. 
Ficou acertado ainda que a CONDSEF irá solicitar duas reuniões: com a liquidante em Brasília 
e com a ANS para tratar dos processo de liquidação como um todo. 
 
ENTREVISTA COM O CANAL RURAL 
 
A CNASI foi entrevistada pela TV CANAL RURAL, oportunidade em que expos a situação dos 
servidores e da Instituição, destacando a importância na valorização das carreiras do INCRA-
MDA, reafirmando a demanda dos servidores pela equiparação com o IBAMA, à rejeição 
pelos servidores da proposta apresentada pelo governo de 21,3% e o indicativo de greve 
aprovado para o dia 22 de julho.  
Todas estas questões devem ser resolvidas, não há como pensar um novo INCRA sem que os 
servidores não estejam valorizados e bem remunerados.  
A entrevista foi ao ar, em 9 de julho de 2015, às 19h, pelo CANAL RURAL. 
 
 

É o relato. 
 
Relatoria: Maria Cleuza Carneiro e Rosane Rodrigues da Silva  

 


