
                        COMITÊ DE MOBILIZAÇÃO 
                                     ASSINCRA E ASSINAGRO 

REESTRUTURAÇÃO DO INCRA E DAS CARREIRAS DOS SERVIDORES 
 

Florianópolis, 14 de maio de 2012. 
Basta de Omissão. Somos contra o desmanche do INCRA. 

 
C a l e n d á r i o  d e  M o b i l i z a ç õ e s  
O Comitê de Mobilização convoca os servidores a participar dos Atos que acontecerão nos dias 17/05, 21/05 e 
04/06. A iniciativa conjunta busca ampliar a pressão sobre o Governo para que atenda o pleito dos servidores. No 
dia 17/05 – Dia Nacional de Luta com Paralisação – os servidores do INCRA se unirão aos servidores públicos 
federais em protesto ao descompromisso do Governo com o serviço público federal.  Para o Ato do dia 21/05 
estamos organizando uma mobilização em frente ao INCRA, com fornecimento de alimentos produzidos pelo 
Programa de Reforma Agrária e esclarecimento à sociedade sobre o desmanche do INCRA e a conjuntura em que 
se encontram os servidores públicos. As articulações estão sendo feitas com as Cooperativas agrícolas da Reforma 
Agrária, com a mídia local, SINTRAFESC, movimentos sociais, parlamentares, entre outras organizações. No dia 
04/06, os servidores do INCRA e MDA participarão de uma Plenária Nacional conjunta para avaliar a proposta que 
o Governo (MPOG) deve apresentar na mesa de 31/05. Dependendo da proposta apresentada, as associações 
definirão os rumos do movimento. Em Santa Catarina e em todo o país, os servidores estarão mobilizados em 
todas as datas do calendário de mobilização. 
 
R e u n i ã o  c o m  o  S I N T R A F E S C  
Sobre a reunião do Sintrafesc com as representações dos servidores do INCRA, realizada no dia 11/05, última 
sexta-feira, temos a informar o seguinte:  
As associações (ASSINCRA/Fpolis e ASSINAGRO), bem como o SINTRAFESC, tiveram a mesma avaliação de que o 
Sindicato e sua base necessitam de maior aproximação, no sentido de combatermos juntos os duros golpes do 
Governo nos servidores federais. Contudo, todas as ações precisam, efetivamente, serem confirmadas na prática. 
No tocante à exigência de eleição de delegados sindical no INCRA/Fpolis, a avaliação que as associações fizeram, 
não foi positiva. O Sindicato argumentou que foram eleitos dois delegados Sindicais na Unidade Avançada do 
INCRA (Chapecó) e que o INCRA estaria representado no Conselho Deliberativo do Sindicato. Ainda, o Sindicato 
informou de que estaria estudando o caso sobre eleição de delegado e que, se julgasse oportuno, convocaria 
sua base para eleição de delegado sindical. Ora, colegas, na reunião de hoje o Comitê de Mobilização considerou 
que essa atitude fere o direito de os servidores de Florianópolis estarem representados no Conselho, visto que na 
Superintendência o conjunto de servidores lotados (73 servidores) é muito mais expressivo que na Unidade de 
Chapecó (17 servidores). Em virtude desse descaso com a sua base, entendemos por bem de que a exigência ao 
Sindicato será realizada através de Abaixo Assinado (17/05), uma vez que não temos o direito reconhecido de 
participar dos fóruns sindicais e, por conseqüência, o afastamento entre as entidades é ainda mais elástico, 
repercutindo em desfiliações e críticas ao Sindicato (além de ser contraditório com o mote do Sindicato em ser 
itinerante junto à base).  
  
 Esteja atento e informado através do nosso Boletim. Participe dessa Mobilização.   
 

CHARGE – A quantas anda a Reforma Agrária 
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