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Ata de Reunião do SINTSEP-TO com os servidores do INCRA para tratar da elaboração
do Plano Estratégico de Luta 2013; apresentar os informes gerais da reunião do CDE;
sobre o calendário de eventos da CONDSEF; sobre a ação da CONDSEF no combate à
banalização da abertura de processos de índole disciplinar e assédio moral; bem como
decidir sobre os encaminhamentos e orientações da base aos delegados que irão
participar dos eventos do mês de abril em Brasília/DF.
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e treze, às nove horas, no auditório do INCRA
no ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, deu-se início à reunião com servidores da
Base do SINTSEP-TO; os trabalhos foram iniciados pelo Presidente do SINTSEP-TO,
José de Arimatea, sendo apresentada a pauta da reunião, a saber: Informes; Plenária
Setorial; Plano Estratégico de Lutas; Parecer da CGU/TO contrário a reajustes nos
pontos da GDARA de aposentados e pensionistas; Plenária Nacional da CONDSEF;
encaminhamento dos PADs e casos de assédio para CONDSEF; boas vindas aos novos
servidores; na seqüência, o Secretário de Organização e Políticas Sindicais, Adauto
Valentino Adauto Valentino da Silva, enfatizou a luta ao lado do setor agrícola e dos
movimentos sociais em prol do trabalhador e da Reforma Agrária; segundo Adauto, a
presidente Dilma sinalizou que vai fazer algo pela Reforma Agrária; na sua visão, para
atingir esse objetivo deve-se dotar o INCRA de servidores e motivá-los com a valorização
das carreiras, senão isso não será possível; reconhece o problema enfrentado pelo
INCRA referente à incompatibilidade entre as demandas (assentamento de famílias,
estruturação e desenvolvimento) e o quantitativo da força de trabalho; afirma que é
preciso estabelecer uma estratégia de luta, considerando o objetivo de reeleição do
governo; em seguida, foi passada a palavra para o representante da ASSINCRA-TO,
José Raimundo Oliveira, que destaca a participação nas atividades em Brasília nos dias
22 a 26 próximos; que causa desconforto a baixa remuneração dos servidores do
INCRA, que há distorções causadas pela alta participação da
gratificação na
remuneração; resgata a questão dos aposentados e pensionistas, que por enquanto a
situação encontra-se equacionada com o posicionamento da Diretoria em Brasília,
referindo-se à resposta da Diretora Eva Sardinha ao questionamento da ASSINCRA-TO;
Flávio Mota apresenta a pauta da reunião, entrega material impresso, realiza informes e
análise da conjuntura, apresentando o objetivo da reunião de deflagrar a luta 2013 e
aglutinar forças para estabelecer estratégias; aspectos trabalhados: equiparação com as
carreiras assemelhadas do MAPA, ajuste na tabela atual conforme proposto pelo Diretor
da CNASI, Joaquim Rodrigues, para a qual seriam necessários ainda 60 milhões para
melhorar o piso salarial e equiparar com os agrônomos, observa que com esse valor
poderiam colocar a média de reajuste nos três anos na faixa de pelo menos 16 a 25%; foi
discutido a necessidade de nos aproximarmos dos aposentados e pensionistas, de
chamá-los para fortalecer a luta, inclusive pelas ameaças que existem, a exemplo dos
pareceres da CGU/TO; alguns aspectos estratégicos na luta: combate à terceirização
ilícita; combate ao assédio; combate à banalização do instituto disciplinar, de seu uso
abusivo e sem justa causa, consubstanciado na abertura de processos contra servidores
que participaram dos movimentos grevistas e servidores que representam contra abuso
de poder em obediência à Lei 8112/1990; apoio à ação da CONDSEF em relação ao
abuso dos PADs e assédio; Eder Lucinda resgata processo de negociações com o
Planejamento desde 2007, que aquele termo de acordo com o governo não foi cumprido
na íntegra, que o acordo vigente contempla apenas o reajuste da remuneração e não
contempla os pontos não cumpridos pelo governo, de como as lacunas na lei
transparecem a intenção de desvincular o servidores ativos dos inativos, daí a
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interpretação restritiva dos pareceres da CGU/TO, assim cumpre lutar pela incorporação
da gratificação de desempenho e reconhecer a gravidade das ameaças aos direitos dos
aposentados e pensionistas; que não há impedimento para deflagrarmos o movimento
grevista 2013; José Raimundo Oliveira fez análise de conjuntura, sugerindo resgate da
luta, falou do enfraquecimento do serviço público causado pelo avanço da terceirização
fora das hipóteses legais; segundo Oliveira, não seria recomendável aposentar agora
ante as incertezas; ficou consensuada a luta pela gratificação de qualificação; segundo
Flávio, o quantitativo de terceirizados em nível nacional chega a 2219 (números de maio
2012), o que por si só já transparece um quantitativo abusivo, além disso, com o
montante gasto com os 60 postos mais caros seria possível admitir 139 servidores
concursados de nível médio ou 91 de nível superior, revelando assim que a opção pela
terceirização não se refere a uma questão de custo, senão uma preferência pela mesma
por critérios outros; após todos os debates ficou definido no plano estratégico o seguinte:
lutar pela gratificação de qualificação; apoiar a proposta do Diretor da CNASI, Joaquim,
de melhorar a tabela remunerativa, reduzindo suas distorções;
incorporar as
gratificações ao salário base; apoio ao combate contra o assédio moral; resgate, no
contexto da luta por melhorias na remuneração e carreira, a defesa da Reforma Agrária e
do trabalhador rural; defesa do concurso público como forma legítima de servir ao
Estado, em face da expansão da terceirização ilícita; lutar pela melhoria do vale
alimentação, tendo sido citado como exemplo o caso dos correios, onde o valor é mais
do que o dobro do INCRA; nada mais havendo a declarar, eu, Eder Lucinda Pereira,
encerro esta, que vai por mim assinada, sendo os participantes da presente assembleia
constante na relação anexa e parte integrante da presente ata. Constitui parte integrante
desta Ata a relação de participantes em anexo.

Eder Lucinda Pereira
Assincra-TO

Flávio da Silva Mota
Sintsep-TO

Sebastiana Nereicy A. Oliveira
Sintsep-TO

Raimundo José Oliveira
Assincra-TO

José de Arimatea M. da Silva
Presidente do Sintsep-TO

402 SUL, (ACSU SE 40) RUA NS – B, CONJ.02 LT.09 - CEP. 77.021-634 - Palmas - TO.
Telefax: (63) 3214 – 1277 / 3214 - 2031 / 0800 701 1273

