
 
 
 

Senhor secretário, não culpe o Incra pela falta de interesse dos governantes! 
 

A Associação dos Servidores do Incra em Rondônia - Assincra - vem a público se manifestar com relação à 
matéria publicada no jornal Diário da Amazônia, edição de 19 de agosto de 2019, na qual o secretário de 
estado da agricultura, Evandro César Padovani,  pede a extinção do Incra - Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária - dirigindo seu apelo à bancada federal de Rondônia no Congresso Nacional e à ministra 
da agricultura. 
Necessário se faz pontuar as circunstâncias que envolvem a problemática da regularização fundiária em 
Rondônia, motivo pelo qual o secretário apresentou a referida proposta, mostrando a ele que a saída em 
prol do homem do campo e do melhor aproveitamento do recurso público é a parceria entre União, Estados 
e Municípios. 
O Incra é uma instituição que completará 50 anos de trabalho especializado na gestão das terras do país e 
possui um vínculo forte com a formação do estado, uma vez que seu trabalho deu origem a 49 municípios 
dos atuais 52 de Rondônia. 
Os técnicos do Incra conhecem profundamente cada gleba, cada linha, cada lote rural nesse estado. 
Dominam as legislações, os sistemas tecnológicos agrários, e todo o rigor exigido para se transferir um bem 
tão valioso do patrimônio público para o privado. O custo e o tempo para se formar uma nova instituição 
com essa especialização são incomensuráveis. 
É óbvio que Rondônia precisa de um ordenamento urgente para suas terras, que os pequenos posseiros 
têm o direito às terras se a habitam e cultivam há décadas, que os maiores consigam a regularização 
daquelas que ocupam de boa fé, pagando o preço devido por isso, o que já está muito bem regulamentado 
em lei. Óbvia também está a excessiva demora nesse processo. 
Porém, a dificuldade não reside na instituição A ou B. Assim fosse, a transferência da regularização fundiária 
do Incra para o programa Terra Legal em 2009 teria resolvido todo o problema de Rondônia. Muito pelo 
contrário, assistimos agora o retorno dos milhares de processos de pedidos de regularização que para lá 
foram. Voltaram para onde nunca deveriam ter saído, atrasando ainda mais o processo. 
Seria desperdício de dinheiro público investir em uma nova estrutura, capacitar novas equipes de trabalho 
e adquirir novas ferramentas tecnológicas, se o poder público já dispõe de tudo isso, não importando a 
esfera, uma vez que tratamos de dinheiro público. 
O Incra tem toda a estrutura pronta, mas não lhe é destinado o recurso orçamentário para as despesas 
operacionais à altura da demanda da sociedade. A regularização fundiária demanda georreferenciamento 
de áreas, vistorias rurais, entre outras especializadas e onerosas etapas. 
Ademais, o estado de Rondônia já tem muitas terras sob sua responsabilidade e problemas infindáveis e 
insolúveis até o momento com as reservas florestais, áreas de preservação e planos de manejo, para atrair 
para si a atribuição federal de todas as terras da União. 
Senhor secretário, o caminho mais sensato é a união das forças para o desenvolvimento desse trabalho. 
Não há impedimento legal para firmarmos os convênios e termos de cooperação técnica. O nome da 
instituição pouco importa. Importa é a boa vontade dos nossos governantes para solucionar o problema. 
Se a preocupação real é o homem do campo, destinem todo o arsenal que dispõem para trabalhar em 
parceria com o Incra e assim ajude-o de fato a ter a propriedade de sua terra para nela poder plantar e 
investir, promovendo assim o desenvolvimento de Rondônia. Vamos dar as mãos! 
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