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 Reunião de Mobilização – CNASI/ASSINCRA 

 
Data: 21/11/2011 
Local: INCRA?SC (Auditório – 9º andar – Sala 901) 
Participantes: Décio (Diretor Nacional da CNASI); Cleuza (Conselheira da FASSINCRA); 
Márcio; Cyro; Jovania; Darlene; Heron e Guilherme (ASSINCRA); demais servidores 
(listagem em anexo). Também houve a presença do Superintendente Regional João 
Paulo L. Strapazzon e do Substituto José dos Santos, além da Gerente Regional da 
FASSINCRA Nelita. 
 
Pauta: 
1. Reestruturação do INCRA 
2. FASSINCRA 
3. Negociação Salarial 
4. Encaminhamentos 
 
1. Reestruturação do INCRA 
 
Décio fez uma breve contextualização sobre a missão do INCRA, os desafios e a 
amplitude em torno da questão da reforma agrária, já que sua missão central perpassa 
pela gestão do território, com a desconcentração de terras e da estrutura fundiária, a 
distribuição de renda e, consequentemente, o combate à fome e a miséria no campo, 
além da certificação dos imóveis rurais e a regularização da malha fundiária do país. 
Devido a essa complexidade que a temática envolve, muitas vezes, setores da sociedade 
e do próprio governo revelam falta de apoio e compreensão política com a causa. A 
interface com os movimentos sociais também, muitas vezes, se revela conflituosa, porém 
necessária, o que exige uma abordagem diferenciada e um permanente diálogo no 
sentido de acolher e filtrar essas demandas.   
Em se tratando da reestruturação do INCRA, foi destacado que existe bastante “boatos”, 
mas poucas coisas concretas e de caráter oficial têm sido apresentadas, a não ser o 
diagnóstico que foi construído pela Diretoria do INCRA e que teria servido como base de 
negociações com a Presidenta Dilma. Os servidores e suas representações têm tido 
poucas oportunidades de participação nessa discussão e isso é muito preocupante, pois 
não se sabe ao certo o “tamanho” dessa reestruturação que já está em curso, haja vista 
as mudanças já ocorridas com as exonerações e nomeações de novos Superintendentes 
Regionais e mesmo de Diretores da administração central do Órgão e as reuniões que 
vêm sendo realizadas entre Direção do INCRA e núcleo central do Governo Federal.. 
Segundo informações extra-oficiais que circulam em Brasília, haveria a criação de uma 
Diretoria Geral e o desmembramento da Diretoria de Ordenamento Fundiário em outras 
três: Quilombolas; Cadastro, e Regularização Fundiária. Paralelo a isso, parte das 
atribuições do INCRA seriam repassadas para outros Ministérios/Órgãos, como é o caso 
do crédito instalação que iria para a Caixa Econômica Federal - CEF; do PRONERA que 
migraria para o Ministério da Educação – MEC, do Terra Sol que passaria a ser gerido 
pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, entre outros; além da contratação 
de cerca de 1.000 servidores para repor, minimamente, parte dos aposentados. De 
acordo com essa proposta, a idéia geral do Governo, seria de assentar menos famílias e 
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investir na estruturação/desenvolvimento dos assentamentos já existentes. Esta proposta 
está sendo chamada de “Plano A”. Por outro lado, há informações de que poderia haver, 
de acordo com a vontade política do centro do Governo, a própria extinção do INCRA, ou 
seja, um “Plano B”. Como em janeiro próximo está prevista uma reforma ministerial no 
Governo Dilma, acredita-se que no bojo dessa reforma será também noticiado qual o 
caminho escolhido para o futuro do INCRA. 
Após várias intervenções e contribuições dos presentes ao debate, houve a concordância 
que seria necessário haver, anteriormente à definição da nova estrutura do INCRA, uma 
ampla discussão sobre o terceiro Plano Nacional de Reforma Agrária, com uma definição 
clara sobre o que se quer do Órgão, ou seja sobre a amplitude da missão do INCRA e 
nesse contexto, um debate atualizado sobre qual, ou melhor, de quais seriam os modelos 
de reforma agrária necessários para promover a desconcentração de terras e o 
desenvolvimento territorial sustentável, sempre levando em conta as especificidades 
regionais nessa proposta. 
Décio destacou que seria muito interessante se esse debate pudesse ser feito em cada 
uma das Superintendências Regionais, contando com a participação do conjunto dos 
servidores do INCRA; Universidades e Movimentos Sociais. Décio também lembrou da 
importância da mobilização e pressão dos servidores para reivindicar a participação do 
conjunto dos servidores no processo de discussão da reestruturação do INCRA. 
Diretores da ASSINCRA destacaram que embora achem importante e necessária a 
realização desse debate, em função do calendário, há pouco tempo para se pensar em 
uma mobilização como essa para esse ano, já que grande parte dos servidores têm 
viagens e reuniões agendadas; fechamento dos relatórios de final de ano, etc,; além dos 
problemas de agenda com os movimentos sociais e as universidades, pelo mesmo 
problema de falta de calendário. Além disso, embora a Diretoria da ASSINCRA esteja 
coesa e atuante, há um processo geral de desânimo por parte dos servidores, o que 
dificulta ações de mobilização. Foi destacado também que os servidores e suas 
representações acabaram perdendo “o tempo” desse debate, já que esse debate e a 
pressão pela participação dos servidores nesse processo já devia ter sido feita há mais 
tempo, pois agora, em função de estarmos no final do ano e pelo fato de uma possível 
proposta de reestruturação do INCRA já estar sendo negociada entre Direção do INCRA e 
o núcleo central do Governo, não temos mais tempo hábil para intervir efetivamente, ou 
seja, infelizmente estamos “a reboque” desse processo. 
No entanto, é preciso pensar e propor estratégias de mobilização e ação para o início do 
próximo ano, quando, independentemente de apresentação - ou não -  de proposta de 
reestruturação do INCRA, os servidores precisam estar a frente e ir além desse debate, 
defendendo a necessidade de discussão e proposição de um terceiro Plano Nacional de 
Reforma Agrária, com a devida valorização e incorporação dos servidores nesse 
processo. 
 
2. FASSINCRA 
 
Cleuza, que faz parte da Diretoria da ASSINCRA/GO e também é Conselheira da 
FASSINCRA, fez uma exposição clara e detalhada sobre a situação do Plano de Saúde. 
Destacou que a situação financeira da FASSINCRA é bastante preocupante, 
principalmente em função da má administração feita pelo gestor Enimar, que renunciou ao 
cargo, assim como o diretor geral, após discordar da antecipação de setembro para 
agosto da data de reunião do Conselheiro Deliberativo. 
Nessa reunião as servidoras Maria de Jesus (INCRA/Sede) e Juca (INCRA/RJ) 
assumiram a direção da FASSINCRA com o objetivo de realizar um levantamento 
minucioso de toda a situação do Plano de Saúde, já que muitas informações e dados 
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foram sonegados por Enimar durante sua gestão frente à FASSINCRA, assim como de 
tentar negociar uma prorrogação no prazo de saneamento financeiro do Plano junto à 
Agência Nacional de Saúde - ANS, que essa Agência, segundo conhecimento de todos, 
realizou um processo de “intervenção” do Plano até dezembro próximo, quando irá se 
manifestar sobre a continuidade da FASSINCRA. Cabe destacar que por conta dessa 
intervenção, Enimar, assim como a gerente geral do Plano estão com seus bens 
bloqueados pela ANS.  
De acordo com levantamento preliminar, a FASSINCRA tem uma dívida de certa de R$ 
23 milhões e o que mais preocupa, no momento, é a necessidade de formar o fundo 
garantidor junto à ANS, sem o qual a FASSINCRA não tem como manter registro de 
funcionamento. A nova diretoria está negociando com a ANS a prorrogação do prazo para 
quitação de fundo em 18 parcelas de R$ 830 mil/mês. Outras providências que a nova 
diretoria tomou foram as seguintes: 
- diminuição do valor da co-participação, sendo que a contribuição mensal, por enquanto, 
não pode ser alterada, tendo em vista o comprometimento mensal acima citado, com o 
fundo garantidor; 
- carência do Plano para os servidores que decidirem retornar e/ou aderir à 
FASSINCRA;0 
- retorno da administração central da FASSINCRA para o prédio do INCRA/Brasília, 
objetivando diminuir a despensa com aluguel (R$ 22 mil/mês);  
- proposta (em estudo) para realizar um “enxugamento” da estrutura administrativa da 
FASSINCRA, através da contratação de uma empresa para gerir  a FASSINCRA, já que 
com isso haveria uma economia de cerca de R$ 200 mil/mês;  
- repasse do Centro de Treinamento e Lazer – CTL para ser administrado por outra 
entidade, com a economia de R$ 27mil/mês, já que a FASSINCRA não pode alugar nem 
vender essa estrutura que foi cedida pelo INCRA; 
- a Creche, que é de propriedade da FASSINCRA, paga aluguel mensal de R$ 16 mil; no 
entanto, é um bem que poderá ser vendido para quitar parte das dívidas, se necessário. 
Cleuza informou que após a entrega do relatório da ANS à FASSINCRA (dez/11), o 
resultado será repassado a todas as ASSINCRAs.  
Após os devidos esclarecimentos e a contribuição no debate pelos presentes, foi sugerido 
que a Conselheira FASSINCRA leve como proposta a oferta de um plano de saúde 
alternativo (Ex: com enfermaria e/ou sem atendimento odontológico), com o objetivo de 
diminuir os valores das mensalidades, já que muitos servidores saíram da FASSINCRA 
pela impossibilidade de pagar esses valores. Nesses casos, somente a diminuição da co-
participação, como está já está em vigor, não permite que esses colegas retornem à 
FASSINCRA. 
 
3. Negociação Salarial 
 
Esse ano foi retomada com a CONDSEF a discussão com o governo em relação à 
extensão da tabela salarial das carreiras transversais para os servidores do INCRA de 
nível superior. Como a tabela não contempla os níveis intermediário e auxiliar, havia uma 
proposta de um acréscimo salarial também para esses servidores. No entanto, a 
negociação salarial encaminhada através do Projeto de Lei 2203/2011, com efeitos 
financeiros a partir de julho/2012, foi muito ruim, principalmente para o nível superior. 
Sendo assim, foram encaminhadas emendas a esse PL por vários órgãos/categorias, 
visando a melhoria e a correção das tabelas aprovadas, mas com poucas chances de 
aprovação, tendo em vista que o governo alega que a crise internacional não permite 
modificações no que foi acordado para 2012. Ao mesmo tempo, a CNASI, após ter 
recebido sinalização positiva pela maior parte das  ASSINCRAs, encaminhou proposta ao 
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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  - MPOG de extensão das tabelas 
salariais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA aos servidores 
do INCRA. Essa estratégia foi adotada, já que o próprio Presidente do Órgão vem 
defendendo essa extensão dentro de uma possível proposta positiva de reestruturação do 
INCRA, o que também está na dependência da vontade e decisão política da Presidenta 
Dilma em relação ao futuro do INCRA em acreditar na reforma agrária enquanto uma 
questão estratégica e necessária para o desenvolvimento do país.  
 
 
4. Encaminhamentos 

 
Após intenso debate, alguns pontos centrais foram deixados como contribuição pelos 
presentes: 
- realização de um debate com os servidores do INCRA; Universidade e Movimentos 
Sociais sobre a elaboração de um terceiro Plano Nacional de Reforma Agrária;   
- construção de uma agenda estratégica para o início do próximo ano pela CNASI, em 
conjunto com as ASSINCRAS, visando a mobilização dos servidores e sua participação 
no processo de discussão e/ou definição sobre a reestruturação do INCRA, através da 
realização de seminários locais; regionais e nacionais;  
- necessidade de realização de ampla divulgação do que o INCRA faz em benefício da 
sociedade, chamando os movimentos sociais para essa ação; 
- buscar o apoio dos parlamentares no Estado para aprovar as alterações no PL 
2203/2011; 
- construção de um documento pelos servidores do INCRA/SC à Direção do órgão e com 
divulgação para a imprensa sobre os reflexos negativos da ausência dos servidores no 
INCRA nos assentamentos durante a maior parte do ano, em função da proibição de 
viagens a campo e/ou restrição no uso de diárias; 
- incrementar o documento “Estudo das Atribuições e Propostas para a SR(10)”, 
construído pelos servidores do INCRA/SC em abril/2011 e encaminhá-lo à Direção do 
INCRA e  
- FASSINCRA: possibilidade de ofertar um plano de saúde com opção de internamento 
em enfermaria e/ou sem atendimento odontológico, visando baratear os custos das 
mensalidades e assim propiciar que todos os servidores do INCRA possam ter o direito e 
opção de usufruir dos benefícios da FASSINCRA. 
 

 
 


