
Ata da Assembleia Geral dos Servidores do INCRA da SR(05) e da Delegacia do  MDA da 
Bahia, do dia 29 de agosto de 2012, em GREVE, para deliberar sobre:

1 - A proposta salarial apresentada pelo governo em 28 de agosto de 2012: Deliberou-se 
por unanimidade pela rejeição da proposta dos servidores, ficando caracterizado que a 
proposta dos servidores  do INCRA/MDA, pela equiparação salarial  com os órgãos 
assemelhados não foi,  em nenhum momento, considerada pelo governo.

O movimento paredista da Bahia reitera o pleito de isonomia das carreiras de Perito 
Federal  Agrário  e  de  Reforma  Agrária  aos  vencimentos  dos  Fiscais  Federais 
Agropecuários  e  dos  Agentes  de  Atividades  Agropecuárias  do  Ministério  da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os servidores não abrem mão desta 
proposta.

2 – Os servidores sugerem como contraproposta ao Governo a incorporação de 80%  da 
remuneração dos servidores do MAPA à remuneração dos servidores do Incra integralmente 
para  2013,  visando dar  continuidade  ao  processo  de  negociação  rumo à  isonomia  com 
MAPA.

No caso do insucesso desta reivindicação, os servidores sugerem ao comando nacional de 
greve a garantia da manutenção das negociações com o Governo, inclusive, se necessário, 
com novas paralisações a partir de 2013.

3 – Foi destacado a equiparação entre todos as carreiras de nível superior dentro do Incra 
como um fator primordial ao movimento de fortalecimento da instituição, sem a qual seria 
uma contradição reivindicar equiparação com outras carreiras, mantendo dentro do próprio 
Instituto distorções nesse sentido.

4  –  Os  servidores  reivindicam  a  gratificação  por  qualificação  para  todos  os  níveis,  a 
exemplo da maioria dos outros órgãos públicos, tais como o IBGE e o IBAMA.

5 – Os servidores reivindicam a incorporação de ganhos ao vencimento básico, de forma a 
garantir aos aposentados e pensionistas atuais e futuros os ganhos devidos.

6  –  Os  servidores  reivindicam  o  atendimento  do  Plano  de  Reestruturação  do  Incra 
apresentado pela gestão anterior ao MPOG.
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