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Pela terceira vez a Direção do INCRA remarca reunião com a
CNASI para apresentar a reestruturação

Na data de 15 de setembro a
Diretoria da CNASI-ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
foi
convidada
a
participar de uma reunião com a
Direção
do
INCRA
para
apresentação
da
nova
reestruturação da Autarquia. Na
reunião foi apresentada de forma
superficial e rápida, dizendo que
era muito cedo para definições e
que
novas
reuniões
seriam
chamadas sobre o tema.
Em 29 de setembro a Direção da
CNASI é convidada para uma
reunião na Presidência com o
objetivo de discutir sobre as
estratégias do INCRA para os anos
de
2016-2017,
a
estrutura
organizacional do órgão e a pauta
de reivindicações das categorias de
classe. A referida reunião é
antecipada para 26 de setembro,

sem nenhuma justificativa para o
fato.
Novamente a reunião é remarcada,
agora para o dia 27 de setembro,
também sem nenhuma justificativa
razoável.
Por fim nova data, agora 10 de
outubro.
Esta marcação e remarcação de
reunião mostra a meu ver, duas
coisas: 1- a Direção do INCRA não
respeita
as
entidades
representativas dos servidores, via
de consequência, não respeita os
servidores; 2 a Direção do INCRA
não tem nada para a apresentar
sobre o tema, principalmente no
quesito das reivindicações dos
servidores, que já são bastante
sabedores, não fazem nada e estão
esperando outra greve pra outro
acordo vergonhoso e humilhante.
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A resposta que deveríamos dar é
solicitar que a Direção entregue a
CNASI o conteúdo da proposta de
estratégias do INCRA para os anos
de
2016-2017,
a
estrutura
organizacional e a pauta dos
servidores.

Convidam-nos para um jogo e não
nos dizem a regra desse jogo.

Caso a Direção não entregue este
material para ser discutido na base
e assim a Direção da CNASI possa
extrair as propostas dos servidores
para estes pontos, deveríamos
recusar o convite.

Por Rosane Rodrigues – Direção da
ASSINCRA RIO

Isto e um abuso e um desrespeito.

ASSINCRA RIO E PREFEITURA DE MACAÉ JUNTAS NA
CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NA
MODALIDADE PARQUE NATURAL, ESPAÇO DE LAZER E
ALOJAMENTOS PARA NOSSOS ASSOCIADOS

Em assembleia no dia 27 de
setembro os associados da Assincra
Rio
presentes,
tiveram
a
oportunidade
de
debater
a
destinação de uma antiga área
cedida à Assincra para construção
de um espaço de lazer. Convidados

pela Associação os representantes
da Prefeitura de Macaé, atual
detentora de uma Autorização de
ocupação da área, esclareceram a
proposta de criação na área de
uma Unidade de Conservação na
modalidade
Parque
Natural,
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respeitando
a
edificação
de
propriedade da Assincra Rio. Foram
feitas as explicações relativas a
atual situação da área, quer seja,
as diversas tentativas de invasão
da área e os tantos ”contratos de
posse” apresentados por várias
pessoas. Sobre a Autorização de
Ocupação, concedida pelo INCRA,
explicaram
que
a
mesma
condiciona a criação do Parque
Natural na área até dezembro de
2016 e a necessidade das tratativas
com a Assincra Rio, em razão das
despesas que os associados
tiveram para a construção da
edificação; foi explicado ainda

sobre uma ação movida pelo
Ministério Público em razão de
construções feitas na área que
desde código florestal de 1965,
toda
área
de
restinga
foi
considerada área de APP, onde é
proibida construção de casas para
moradia
habitual,
entretanto,
transformada em Parque Natural a
exploração turística e hoteleira é
autorizada o que viabilizaria a
utilização de parte da edificação
pela Assincra Rio como alojamento
de transito ou área de lazer.

SECRETARIA JURIDICA:
Estamos formando a segunda turma das ações, filie-se na ASSINCRA
Rio e faça parte das antigas e novas ações:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA GDARA 100 P APOSENTADOS ATÉ 2004
AÇÃO CIVIL PÚBLICA GDARA 100 NOVOS APOSENTADOS – APÓS 2004
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 3,77%
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA REAJUSTE ANUAL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA VPNI

Boletim da
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE AGOSTO 2016
RECEITAS:
1.1
CONTRIBUIÇÃO ASSINCRA-RJ
1.4
Deposito mens Antonieta F. Mo
1.5
Deposito mens Marcos C Rodrigues
1.6
Deposito mens Amarilio
1.7
Deposito mens comp Nizete Sa
1.6
Rend poupança
TOTAL DO GRUPO
DESPESAS
1.1
TELEFONE FIXO ASSINCRA-RJ(APARELHO)
1.2
CONTRIBUIÇÃO A CNASI
1.3
PACOTE SERVIÇOS BANCARIOS
1.4
IR SOBRE POUPANÇA
1.5
Xerox de documentos
TOTAL DO GRUPO
SALDO DO MÊS
RESUMO GERAL
SALDO DO MÊS DE JULHO
SALDO DO MÊS DE AGOSTO
SALDO
GERAL

Expediente:
Secretaria Geral
ASSINCRA-RJ

VALOR
2458,04
34,52
34,52
17
24,52
68,97
2637,57

45,02
150,00
39
15,50
5,50
255,02
2382,55
10641,12
2382,55
13023,67

