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NOTA CONJUNTA ASSINCRA E ASSINAGRO/SERGIPE 

A Associação dos Servidores do Incra (Assincra)  e a representação da Associação Nacional dos Engenheiros 

Agrônomos  do Incra (Assinagro) em Sergipe  parabenizam o Comando Nacional de Greve pela postura 

transparente e coerente que conduz as negociações referentes à campanha salarial deste ano. A seriedade 

em todas as ações, que não se sujeitaram a interesses alheios aos dos servidores, e a grande capacidade de 

mobilização manifestadas por essas instituições resultaram em um processo que respeitou o protagonismo 

das bases na tomada de todas as decisões e fez deste movimento grevista democrático um espaço inédito 

de luta, união e fortalecimento institucional. 

Em reconhecimento a este trabalho e dada a importância do momento vivenciado pela autarquia, com o 

objetivo de contribuir com as ações já iniciadas pelas entidades nacionais, as associações que representam 

os servidores do Incra em Sergipe promoverão nos próximos dias um amplo processo de mobilização junto 

aos trabalhadores do Instituto, visando a discussão, construção e implementação de um “Pacto de 

Conduta”, que norteará as atividades diárias dos trabalhadores da superintendência regional sergipana (SR-

23). 

Tal pacto consistirá em um conjunto de ações efetivas e emergenciais a serem implantadas na SR, por 

período indeterminado, com impacto direto sobre programas e serviços executados pelo Incra, tais como 

as concessões de DAP e de Créditos, as atividades do Programa Nacional de Documentação da 

Trabalhadora Rural, a prestação de Assistência Técnica nos assentamentos, a certificação de propriedades e 

todas as ações relacionadas à busca ativa, identificação de famílias em situação de miséria nos PA’s e sua 

inserção no CAD ÚNICO.  

Também serão discutidos na construção do “Pacto de Conduta” ações visando à verificação do 

cumprimento da função social da terra (aspectos trabalhistas e ambientais) em propriedades do estado 

(incluindo áreas consideradas bastante produtivas e rentáveis), procedimentos para ampliar a tramitação 

de atos administrativos e o fortalecimento da fiscalização nos processos de seleção e ocupação de lotes. 

Observando-se a determinação do governo federal de integrar o Incra às ações do Plano Brasil Sem Miséria, 

próximo do processo eleitoral,- no qual a aplicação de recursos do Programa Nacional de Reforma Agrária 

repercutem de maneira fundamental na vida de milhares de famílias nos mais diversos municípios 

brasileiros – a implantação desse pacto, cujo êxito dependerá da colaboração dos servidores, tem como 

objetivo demonstrar ao “Núcleo de Governo” a importância do trabalho executado pelo Incra e o impacto 

real de suas ações, sobretudo, na realidade de produtores e trabalhadores rurais e no desenvolvimento de 

pequenos municípios. Esperamos a partir disso, contribuir para a construção de um entendimento tão 

óbvio quanto justo, acerca da necessidade da aplicação de novos investimentos na valorização da autarquia 

e de seus servidores.   

Ressaltamos, por fim, que, a despeito da não adesão dos servidores dessa Superintendência ao movimento 

grevista, estamos solidários aos colegas que, lamentavelmente, sofreram com a lastimável ação do corte de 

ponto. Para tanto, a fim de prestarmos apoio financeiro, solicitamos ao Comando Nacional de Greve 

orientações para que o encaminhamento das contribuições possa ser efetuado com a maior brevidade 

possível.   

 


