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Verfica-se hoje em todos os Esta-
dos uma corrida pelo controle
das superintendências do Incra.
Na semana passada, em São Pau-
lo, essa disputa levou o Movi-
mento dos Sem-Terra (MST) a

incluir a superintendência regio-
nal na lista de ações na jornada
de lutas que lembra o Dia Inter-
nacional da Mulher.

A decisão do MST está ligada à
demissão de Josenilton Amaral,
o Mossoró, ex-dirigente do movi-
mento, que chefiava o Incra de
Mirante do Paranapanema. Ele
foi demitido logo após apresen-
tar seu nome como candidato à
sucessão no Incra paulista.

A demissão foi determinada
pelo atual superintendente, Rai-
mundo Pires da Silva, que tem o
apoio de José Rainha, dissidente
do MST e um dos principais líde-

res dos sem-terra no Estado.
A invasão da sede regional do

Incra ocorreu na quinta-feira. O
objetivo declarado era cobrar po-
líticas públicas para a produção
sem agrotóxicos nos assenta-
mentos. Nos bastidores, porém,
sabe-se que a ação está ligada a
problemas entre o atual superin-
tendente e o MST.

Silva se desgastou com o movi-
mento ao se aproximar de
Rainha. Com recursos liberados
pelo Incra para as entidades que
controla, o dissidente do MST
atraiu grande parte dos assenta-
dos e acampados do oeste paulis-

ta e do Pontal do Paranapanema
e também influenciou as indica-
ções dos novos agentes regio-
nais do Incra em Mirante e An-
dradina.

Líderes do MST lembram que
a Federação dos Assentados do
Pontal, a Associação Patativa do
Assaré e a Associação dos Ami-
gos de Teodoro Sampaio, entida-
des controladas pelo pessoal de
José Rainha, são investigadas pe-
lo Ministério Público Federal
por desvio de recursos públicos.

A associação paulista dos ser-
vidores do Incra criticou a demis-
são de Mossoró, funcionário ter-
ceirizado. O superintendente in-
formou, por meio da assessoria
de imprensa, que não se manifes-
taria sobre o assunto.

Nacional

Em SP, grupos ligados a Rainha e ao MST disputam poder

● Os problemas
O Incra tem poder reduzido
sobre suas superintendências
regionais, em geral chefiadas
por pessoas indicadas por
políticos do PT ou de outros
partidos da base do governo.

● As providências
O governo estuda ampliar os
poderes do conselho diretor do
Incra, órgão que está acima da
presidência, e da diretoria-ge-
ral, para acompanhar e fiscali-

zar as atividades das superinten-
dências regionais.

● As reações
Setores do Incra temem que a
proposta de reformulação tenha
como pano de fundo disputa de
poder entre correntes do PT. O
fortalecimento da cúpula da
instituição seria uma forma de
ampliar os poderes da
Democracia Socialista, corrente
que domina o Ministério do De-
senvolvimento Agrário.

No blog. Leia mais notícias e
bastidores no Radar Político

estadão.com.br/e/radarpolitico
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Cenário: Roldão Arruda

PABLO VALADARES/AE

D esde que o PT assumiu o governo, em
2003, o Incra não vivia um momento
tão crítico quanto o que atravessa
agora. Diferentemente do ex-presi-

dente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu o
cargo prometendo solucionar o problema dos
sem-terra com uma canetada e logo anunciou
sua versão do Programa Nacional de Reforma
Agrária, sua sucessora, Dilma Rousseff, tem evi-

tado se manifestar sobre o assunto de forma
direta.

Por outro lado, a eficiência do Incra é questio-
nada nas discussões sobre o programa nacional
de combate à miséria que está sendo costurado
pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O
que se observou é que, nos anos do governo
Lula, os índices de indigência e pobreza no
meio rural, onde vive 15,2% da população brasi-
leira, caíram num ritmo menor do que no con-
junto do País. O foco mais preocupante desse
problema localiza-se no Nordeste.

Nesse cenário, ganharam corpo nos últimos
dias os boatos de que o governo planeja reduzir
a área de ação do Incra, deixando-lhe o papel de
protagonista apenas nas questões de assenta-
mentos de sem-terra e regularização fundiária.
Depois de assentadas, as famílias seriam assisti-
das pelos ministérios do Desenvolvimento So-

cial, da Agricultura e da Educação.
Atualmente o Incra tem quase 6 mil funcioná-

rios e desenvolve programas de assistência pa-
ra quase 1 milhão de famílias assentadas da
reforma agrária. Também está envolvido com a
questão da demarcação de áreas de quilombo-
las e controle da compra de terras por estran-
geiros.

O Incra é tecnicamente vinculado ao Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário, que tem cerca
de 200 funcionários. Na maior parte do tempo,
porém, as duas instituições agem de forma isola-
da, com atividades diferenciadas.

O que o governo parece estar começando a
discutir é se o Brasil precisa mesmo de três insti-
tuições para cuidar de problemas que envol-
vem, acima de tudo, interesses de pequenos pro-
dutores rurais: o Incra e os Ministérios da Agri-
cultura e do Desenvolvimento Agrário.
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Documento propõe mudanças no Incra
para frear loteamento político e desvios

Em ação. MST fecha estrada na Bahia e cobra empenho na reforma agrária: Incra funciona com 30 superintendências regionais e reduzido controle de Brasília

FOCO DE TENSÃO

Roldão Arruda

O governo estuda mudanças
na estrutura administrativa
do Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária (In-
cra). Um dos objetivos, explici-
tado em minuta de texto que
circula no Ministério do De-
senvolvimento Agrário, é ob-
ter maior controle sobre as su-
perintendências regionais da
instituição – cujos chefes são,
quase todos, nomeados por in-
dicações de políticos.

O Incra tem 30 superinten-
dências pelo País (uma por Esta-
do, com exceção do Pará, que
possui três, e Pernambuco, com
duas). Cada uma tem ampla au-
toridade para definir os planos
da reforma agrária e a aplicação
dos recursos. Uma das reclama-
ções mais frequentes no coman-
do da instituição é o reduzido
poder de Brasília sobre as supe-
rintendências. Além disso, a efi-
ciência do órgão vem sendo
questionada no contexto do pro-
grama nacional de combate à mi-
séria, ainda em gestação (veja
abaixo).

Os chefes das superintendên-
cias têm sido permanente fonte
de dor de cabeça para o gover-
no. Há dez dias o presidente do
Incra, Rolf Hackbart, teve de
exonerar o superintendente do
Maranhão, Benedito Terceiro,
que chegou ao posto com o be-
neplácito do senador maranhen-
se Epitácio Cafeteira (PTB),
aliado político da família Sar-
ney.

De acordo com investigações
da Operação Donatário, condu-
zida pela Polícia Federal, Tercei-
ro seria um dos cabeças de uma
quadrilha que desviava recur-
sos destinados à construção de
casas nos assentamentos ru-
rais. Houve um rombo de R$ 4
milhões no período de cinco
anos, segundo a investigação.
Pelos cálculos da Controlado-
ria-Geral da União (CGU), po-
rém, os desvios chegam a R$ 150
milhões.

Em agosto de 2010, Hackbart
havia tomado a mesma medida
em relação ao superintendente

da regional de Mato Grosso do
Sul, Waldir Cipriano Neto, cujo
nome fazia parte da cota de indi-
cações do PMDB para o segun-
do escalão no Estado.

Cipriano Neto foi envolvido

em outra investigação federal, a
Operação Tellus, que descobriu
um esquema de venda de lotes e
fraude na escolha de fornecedo-
res de produtos e serviços para
assentamentos. Em cinco anos,

o esquema, do qual o superin-
tendente foi acusado de partici-
par, causou uma sangria de qua-
se R$ 200 milhões nos cofres pú-
blicos. O que mais surpreendeu
a Justiça Federal naquele episó-
dio foi a ausência de fiscaliza-
ção dos contratos feitos pela su-
perintendência regional do In-
cra.

Atritos. Além dos escândalos
de grande visibilidade, verifi-
cam-se constantes atritos entre
a cúpula da autarquia e os che-
fes regionais. Um dos casos no-
táveis é o da superintendência
paulista, dirigida por Raimundo
Pires da Silva, apoiado por José
Rainha, líder dos sem-terra no
interior do Estado, e por seto-
res do PT. Ele enfrenta ações ju-
diciais, sob a acusação de contra-
tar empresas sem experiência
para a prestação de serviços nos
assentamentos. Em Brasília co-

menta-se que, embora seja dedi-
cado à causa, dirige a superin-
tendência como uma empreita-
da pessoal e desvinculada do pla-
no nacional.

O governo estuda formas de
reduzir essa autonomia e, ao
mesmo tempo, dar um caráter
mais técnico às regionais, cujas
chefias são disputadas por cor-
rentes do PT e partidos da base
aliada do governo. No Nordes-
te, segundo um alto dirigentes
do Incra, o PT assumiu o papel
das velhas oligarquias políticas,
antes criticadas pelos petistas.

Na detalhada minuta que cir-
cula no Ministério do Desenvol-
vimento Agrário, o que se pro-
põe é uma reforma na estrutura
regimental e no regimento inter-
no do Incra, em vigor desde
2009. A mudança resultaria na
concessão de maiores poderes
ao conselho diretor, órgão que
está acima da presidência, e à

diretoria-geral, para acompa-
nhar e fiscalizar as atividades
das superintendências.

A proposta é vista com des-
confiança por funcionários do
Incra e provoca debates no PT.
O diretor da Confederação Na-
cional das Associação Nacional
das Associações de Servidores
do Incra, Reginaldo Marcos
Aguiar, teme que o fortaleci-
mento da diretoria-geral e do
conselho diretor possa estar
mais vinculado a uma disputa
interna pelo poder do que à
preocupação com a eficiência.

“O Incra e suas superinten-
dências são disputados hoje por
correntes do PT e setores do
PMDB. Tudo indica que a cor-
rente do PT que hoje domina o
ministério, a Democracia Socia-
lista, quer centralizar em Brasí-
lia a chave do cofre”, diz ele.
“Com a mudança, mesmo que o
Incra ou alguma superintendên-
cia não fique com essa corrente
política, ela mantém o contro-
le.” Os diretores da confedera-
ção já se reuniram duas vezes
com o ministro Afonso Floren-
ce, do Desenvolvimento Agrá-
rio. Nas duas, ouviram que não
haverá nenhuma reforma estru-
tural.

Para a deputada Luci Choinac-
ki (PT-SC), ligada a movimen-
tos pela reforma agrária, qual-
quer mudança deve ser ampla-
mente debatida. “Sou contra a
ideia de que as superintendên-
cias regionais devam ser admi-
nistradas exclusivamente por
critérios técnicos”, afirma.
“Por envolver questões políti-
cas e sociais, o trabalho do supe-
rintendente tem de combinar
técnica e política.”

Afinidade. Rainha, líder do Pontal, apoia dirigente do instituto

Silêncio de Dilma
sugere esvaziamento
de papel do instituto

estadão.com.br

Demissão de funcionário
levou Movimento dos
Sem-Terra a invadir
superintendência
regional do Incra

Governo. Minuta que circula no Ministério do Desenvolvimento Agrário sugere reduzir autonomia das superintendências regionais
e fortalecer o conselho diretor, órgão acima da presidência do instituto, e a diretoria-geral, para acompanhar e fiscalizar ações no setor

R$ 150 milhões
foram desviados, segundo a
CGU, em escândalo que atingiu
chefe do Incra no Maranhão

R$ 200 milhões
é o rombo deixado por quadrilha,
alvo da Operação Tellus, que
vendia lotes e fraudava
serviços em assentamentos

● Invasão
Integrantes da
ala do MST liga-
da a José
Rainha invadi-
ram ontem
área da Ferro-
ban na divisa
com o horto
florestal de
Paraquaçu Pau-
lista. Os invaso-
res reivindicam
a área para re-
forma agrária.

● Sinal vermelho


