
Ata da Assembleia Geral dos Servidores do INCRA da SR(05) e da Delegacia do  MDA da 

Bahia, do dia 27 de agosto de 2012, em GREVE, para deliberar sobre: 

 

1 - A proposta salarial apresentada pelo governo em 26 de agosto de 2012: Deliberou-se 

pela rejeição da proposta por maioria simples de 90,5% dos servidores e com 9,5% de 

abstenções, 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 equiparação aos vencimentos do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os servidores não abrem 

mão desta proposta. 

 

2 – A campanha “Fecha Incra”. Os grevistas baianos entendem que esta campanha deve ser 

redirecionada. Quem patrocina o fechamento do INCRA/MDA é a política do Governo 

Federal e não seus servidores, que iniciaram o movimento paredista solicitando o 

fortalecimento dessas instituições. Percebe-se, desse modo, que a política do Governo 

Federal de desvalorização da reforma agrária e da agricultura familiar vem sendo 

implementada pelo próprio governo, devido às medidas, ameaças e propostas que conduzem 

a estagnação da capacidade operacional do INCRA/MDA, o que inviabiliza as ações de 

reforma agrária e agricultura familiar, deixando de atender adequadamente o público que 

delas depende. Reforçam esse entendimento, para o conjunto de servidores do 

INCRA/MDA, as seguintes situações: 

 

A atual estrutura e condições de trabalho do INCRA/MDA são inadequadas para  

cumprir a sua função constitucional de fiscalização da malha fundiária, execução da reforma 

agrária, regularização dos territórios quilombolas, política nacional de desenvolvimento 

agrário e de apoio a agricultura familiar, pescadores e extrativistas. 

 

A tabela salarial atual e a proposta apresentada pelo MPOG/Governo para os 

servidores do INCRA/MDA é discriminatória. Ao compará-la às carreiras correlatas de 

outros órgãos, a referida tabela demonstra-se extremamente inferior, o que já ocasionou, 

uma média de 40% de desistência/exonerações dos servidores aprovados no concurso de 

2005 e 2010, do INCRA, na Bahia. 

 

A estrutura do INCRA/MDA e do seu quadro funcional é insuficiente para atend-er 

todas as demandas do Instituto e do Ministério, quiçá abranger o Programa Brasil Sem 

Miséria, conforme os novos compromissos assumidos pela gestão do INCRA/MDA.   

 

Caso mantida a questão salarial e de condições de trabalho, o situação tende a piorar, 

considerando a desvalorização dos servidores e o quadro cada vez mais exíguo. 

 

Acrescenta-se ainda que os servidores, em assembleia, manifestaram indignados 

quanto ao tratamento recebido por parte do Governo Federal, do MPOG e dos gestores do 

MDA e INCRA. 
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