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ELEIÇÕES 2022/EXCLUSIVO: EM CARTA, MAIS DE 550 SERVIDORES DO INCRA 
CRITICAM POLÍTICA DO GOVERNO

Por Isadora Duarte

São Paulo, 27/10/2022 - Mais de 550 servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra) assinaram carta voltada aos próprios funcionários do órgão ligado ao Ministério da 

Agricultura questionando as políticas públicas voltadas à autarquia nos últimos anos. A carta, 

obtida pelo Broadcast Político, cita diretamente o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e 

aponta 17 pontos de retrocesso na gestão do Incra e na atuação do instituto nos últimos anos. Não 

há, no entanto, manifestação direta de voto contra do candidato à reeleição ou favorável a Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT), seu adersário.

"Nossas organizações foram forçadas a interromper a luta por novas conquistas e pelo 

fortalecimento do nosso órgão e de suas políticas para resistir a ataques, tentar sobreviver, manter 

os direitos e reduzir os danos das pesadas investidas contra si. Umas conseguiram, mas em muitas 

outras não, com algumas perdas e danos irreversíveis", afirma o texto.

Entre os pontos, os servidores citam a falta de reajuste de salários desde 2017, a ausência de 

concursos públicos para contratação de servidores desde 2010 e consequente não recomposição do 

quadro efetivo, a não reestruturação de carreiras, a expulsão do prédio da autarquia dos peritos e 

da confederação dos servidores (Cnasi), além do fim da escolha obrigatória dos superintendentes 

regionais entre os servidores de carreira. O documento aponta também questões mais amplas, 

como as medidas para reduzir salário do servidor público em 25%, a restrição a reajustes 

escalonados que ultrapassem o período de um mandato, a reforma da Previdência e a 

administrativa pretendida.

Os servidores pontuaram o distanciamento do governo federal com os servidores públicos, 

mencionando a desinstalação da mesa de negociação do Ministério da Economia, o ato de ignorar 

pautas sistematicamente e a criação de barreiras para estremecer a relação com os servidores. 

"Desde 2017, há esforços governamentais no sentido de promover uma certa vilanização do 

servidor público e um enfraquecimento da relação associativa e sindical, no intuito de se criar 

ambiente favorável para a aprovação de reformas que reduzam seus direitos. Com Jair Bolsonaro, 

os ataques se intensificaram: seu ministro da Economia, Paulo Guedes, protagonizou episódios 

como fazer analogia da categoria com 'parasitas' e tratá-la como o 'inimigo' a quem colocou uma 

'granada no bolso' e congelou salários por dois anos (na prática, quatro)", afirmam os servidores da 

ativa e aposentados do Incra.

Em outro tópico da carta, os funcionários sustentam que a política de titulação de terras adotada 

nos últimos seis anos, e reiteradamente citada pelo presidente, não se traduziu em valorização para 

o órgão e para os servidores, assim como sua vinculação ao Ministério da Agricultura. "Pelo 

contrário, teve estrutura e recursos reduzidos, inclusive a ponto de parar, certa vez, até mesmo as 

viagens para entrega de títulos (suposta prioridade do governo) por falta de recursos das emendas 

"RP-9", o chamado "orçamento secreto". A obtenção de terras foi suprimida e com ela a 

fiscalização da função social (princípio constitucional)", aponta o documento.

Por fim, os servidores dizem que a sua "capacidade de resiliência" foi testada nos últimos anos. O 
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texto pede ainda que, na condição de servidores públicos, os profissionais reflitam sobre a escolha 

que será feita na livre tomada individual de decisão, sem mencionar diretamente as eleições. 

"Reflitamos sobre a escolha que faremos, inclusive se queremos continuar existindo como 

categoria profissional e instituição nos próximos anos.".
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