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ILMO. SRs. DIRETORES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS
SERVIDORES DO INCRA - CNASI

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA

A Associação dos Servidores do INCRA no Estado da Paraíba – ASSINCRA/PB,
CNPJ: 12.603.692/0001-41, com endereço na Rua Desportista Aurélio Rocha, 592, Bairro dos Estados,
João Pessoa-PB, sociedade civil de âmbito regional, com personalidade jurídica própria e caracterizada
como entidade representativa dos servidores da regional do INCRA no Estado da Paraíba, totalmente
envolvida nos interesses de seus associados, vem a destacar os seguintes esclarecimentos:
Os servidores da Superintendência Regional do INCRA no Estado da Paraíba, com
apoio da ASSINCRA/PB, realizaram uma paralisação grevista no período de 26/06/2012 a 03/09/2012
para chamar a atenção do governo federal da necessidade de reestruturação do INCRA/MDA, visando,
desta forma, um melhor atendimento das comunidades envolvidas com as questões agrárias.
Considerando que, até o momento, as propostas apresentadas pelo governo federal
são consideradas totalmente desproporcionais aos anseios pretendidos pelos servidores e assim,
considerando a situação atual, o governo não vem oferecendo condições materiais e humanas para o
pleno funcionamento desses órgãos, na medida em que não responde à necessidade de condições de
trabalho, incluindo nesse contexto, a recomposição salarial de seus servidores e o aumento do quadro
de pessoal por meio de concursos públicos – apesar dessa situação, houve, reiteradamente, destaques
sobre o assunto em todas as tentativas de negociação realizadas com o governo. Desta forma, fica
evidente que o governo não prioriza a missão institucional dos órgãos agrários do Brasil.
Diante da intransigência do governo federal, quanto à melhoria e reestruturação da
Autarquia, os servidores do INCRA vem há muito tempo, por meio de paralisações grevistas, algumas
apenas como advertência, outras mais duradouras, reivindicando melhores condições de trabalho,
reposição da força de trabalho com a realização de concursos públicos e aquisição de materiais e
equipamentos para atendimento da demanda do Órgão, incluindo nesse contexto, a melhoria dos
salários dos servidores da Autarquia.
Há de se destacar que o Governo Federal reconhece a defasagem nos salários dos
servidores do INCRA em relação aos outros Órgãos do mesmo escalão. Entretanto, no presente
exercício, em razão de mais uma paralisação dos servidores do INCRA, com apoio das ASSINCRAS, o
percentual ofertado pelo governo federal se caracterizou como insignificante, o qual não foi aceito pela
categoria que suspendeu a greve sem que tivesse qualquer reajuste, ficando na espera de um
momento propício para retomar as negociações.
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Ocorre que, após a decisão em Assembléia desta ASSINCRA/PB, inclusive, com a
realização de uma outra Assembléia no dia 23/10/2012, a pedido da CNASI, para expor e se fosse o
caso confirmar, em votação, da possibilidade de reabertura das negociações com o Ministério do
Planejamento para aceitação da tabela apresentada pelo governo federal. Ato este que confirmou a
decisão anterior, em que não aceitamos a proposta do governo federal, entretanto, alguns servidores
desta Regional, fizeram uma lista paralela com o objetivo de colher assinaturas e aceitar a tabela do
governo federal, argumentavam que aquele abaixo assinado mudaria a decisão da Assembléia da
ASSINCRA/PB e que forçaria a reabertura da negociação com o governo federal, informaram ainda,
que o referido abaixo assinado tinha respaldo de membros da diretoria da CNASI.
Dentro desse contexto, vale observar que a maioria destes servidores que
encabeçaram essa lista não participaram das Assembléias da ASSINCRA/PB, mesmo após as várias
formas de chamamentos, com divulgação, principalmente via e-mail, mesmo assim, não participaram
das reuniões e consequentemente também das greves, e se limitam a criar conversas extra
Assembléia burlando a forma legal de se contestar e do debate, na busca de construir o melhor para a
categoria, ou seja, não possuem legitimidade para apresentar essa lista, representando a categoria
desta Regional.
A Associação dos Servidores do INCRA no Estado da Paraíba – ASSINCRA/PB,
caracterizada como entidade representativa dos servidores da regional do INCRA no Estado da
Paraíba, totalmente voltada para os interesses de seus associados, tendo entre outras atribuições a
responsabilidade pelos encaminhamentos das decisões de seus associados, não permitindo quaisquer
espaços para as manifestações paralelas e/ou individuais sem legitimidade, principalmente, as
contrarias às decisões das Assembléias legalmente constituídas da categoria.
Vale ainda ressaltar que tal atitude paralela, caso tenha apoio de algum órgão de
representação da categoria, caracteriza um desestímulo, uma desmoralização e acaba totalmente com
a credibilidade das ASSINCRAS Regionais em seus trabalhos de decisões em Assembléias, como
apoio as unidades representativas centrais da categoria.
Diante de todo o exposto e objetivando protestar contra quaisquer manifestações de
servidores contrários às decisões das Assembléias desta ASSINCRA/PB, solicitamos a Vossa Senhoria
providência imediata no sentido de não encaminhar e/ou aceitar quaisquer manifestações
paralelas que não sejam as decisões ocorridas nas Assembléias Gerais desta ASSINCRA/PB, em
razão da falta de legitimidade para essas manifestações, uma vez que a ASSINCRA/PB foi criada com
a finalidade de representar todos os servidores desta Regional, e principalmente, neste caso, em que
houve abertura de espaços para debates e construção da decisão de consenso geral.
João Pessoa, PB, 12 de novembro de 2012.

