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FESTA NATALINA

CONFRATERNIZAÇÃO SERÁ REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015

A tradicional festa de fim de ano da Assera/BR vai acontecer no dia 11 de dezembro de 2015, no térreo do Edifício Palácio
do Desenvolvimento, a partir das 17 horas.
Serão oferecidos aos convidados jantar,
bebidas, músicas e sorteio de brindes.
São esperados muitos associados na festa,
que irá fechar o ano com a confraternização dos servidores da ativa e aposentados,
assim como os terceirizados e prestadores
de serviço da Sede do Incra, Superintendência Regional do Incra do Distrito Federal e entorno(SR28) e do Ministério do
Desenvolvimento Agrário(MDA).
A direção da Assera/BR considera que
a festa natalina é um momento de comemorar e compartilhar de sentimentos que
visam fortalecer o órgão, valorizando os
servidores e promovendo o bem estar dos
trabalhadores do Edifício Palácio do Desenvolvimento e da SR-28.
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FALECIMENTO

MORRE RAIMUNDO JOÃO, IDEALIZADOR DA REFORMA AGRÁRIA
Engenheiro Agrônomo Raimundo João
Amorim faleceu na terça-feira, 3 de novembro de 2015, em decorrência de uma

crise renal. No Incra desde de 1981, ele
era conhecido por ser um companheiro de
luta, desenvolvendo um papel essencial na
Assera/BR e pela luta de classes
na associação, confederação e
sindicatos.
Os amigos que conviveram com
ele o conheciam por seu espírito
aguerrido de convicções inabaláveis e colaborador, sempre lutando pela reforma agrária - na qual
acreditava muito, mais que ainda
não aconteceu em nosso país.
José Vaz Parente (engenheiro
agrônomo e aposentado pelo Incra), amigo e companheiro das
causas dos servidores fala da importância que ele teve. “Raimundo João e o Hugo Silveira foram
grandes idealizadores das lutas.
Ele foi um companheiro íntegro,
honesto, fiel às suas amizades.
Foi uma pessoa que dedicou sua

vida a reforma agrária. Ele é um exemplo
a ser seguido e sempre ia em defesa dos
servidores´´ disse.
Raimundo João esteve presente nos
momentos marcantes da história do Incra
e seus servidores, tanto integrando as diretorias da associação (Assera/BR) e da
Confederação (Cnasi), em Brasília, como
participando de atos e greves históricas
para a categoria.
Nos dois piores momento da história dos
servidores – no fechamento do Incra, em
1987, e durante as demissões voluntárias
(pressionadas), nos anos 90 -, Raimundo
João teve forte participação da defesa da
categoria.
Nos últimos anos Raimundo João estava ajudando a Associação Brasileira de
Reforma Agrária (Abra) no debate para a
promoção da democratização de acesso à
terra no Brasil. Raimundo João recebeu
diversas a homenagens, entre as quais de
parlamentares da Câmara dos Deputados.
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AÇÕES TRABALHISTAS
ASSERA/BR REUNIU-SE COM MINISTRO DO STJ

A direção da Assera/BR esteve reunida
com o ministro do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Sebastião Reis Júnior, para
discutirem sobre as ações trabalhistas da
entidade, com destaque para o 3,17%. A
reunião ocorreu no dia 4 de novembro de
2015, em Brasília.
Um dos objetivos da reunião foi informar ao novo relator acerca da história do
processo sobre os grupos desmembrados
do original que se encontra pendente, dando ênfase da faixa etária dos associados.
O ministro Sebastião Reis Júnior sensibilizou-se com a situação e comprometeuse a designar um assessor para auxiliá-lo

no despacho dos processos que estão no
seu gabinete, dando a sua decisão, a qual
servirá para os demais casos.

GASTO PÚBLICO
A FARRA CONTINUA...

Mencionado a farra das diárias na edição passada do nosso jornal informativo, a
baderna continua. Segundo informações,
que são públicas e acessíveis a todos os
cidadãos no portal da transparência (página na internet que divulga gastos públicos e atividades de gestores), os mesmos
servidores seguem usufruindo e aproveitando dos recursos que ainda resta. No
entanto, essa fonte está preste a secar.
A situação do país encontra-se em estado
de alerta em relação à economia, ou seja,
as finanças dos brasileiros estão defasadas. Dessa forma, não seria diferente do
Incra que está neste contexto. Assim, não
se justifica o aproveitamento da situação,
com os privilégios que são oportunos.

GRATIFICAÇÃO
CONTINUA O PROBLEMA DA GSISTE
A Assera/BR foi informada que a Administração do Incra está tomando providências no sentido de resolver as situações de irregularidades sobre o uso das

gratificações (Gsiste).
No entanto, a força política interna e
discricionária continua dominando as
decisões de proteção dos apadrinhados,
mantendo a referida gratificação com os
servidores que tem DAS.
No entendimento daqueles que defendem e respeitam a ética e a moral, esse
comportamento, não condiz com uma
gestão séria, nos moldes de uma administração pública de responsabilidade.
Sem generalização não estamos incluindo as diárias que são pagas para as
comissões de processos disciplinares.

EXPEDIENTE
ESTE É UM INFORMATIVO DA ASSERA/BR
Endereço: SBN, Bloco D, Ed. Palácio do Desenvolvimento, 14º andar,
sala 1404, CEP: 70.057-900
Jornalista responsável: Gislane Santos - RP/MT 11082/DF
Contato: (61) 3411-7458 / 7554 e assera@assera.com.br
Mais informações na página: http://asserabr.org.br

ASSERANDO
QUEIMADA
Com altas temperaturas, muita seca e queimada em Brasília e Entorno do Distrito Federal em outubro de 2015 muitos incêndios
ocorrem, de forma criminosa ou mesmo acidental. O clube da Fassincra, localizado em
Brazlândia, teve boa parte de suas instalações incendiadas no mês outubro.
O incêndio atingiu documentos, grama e
algumas churrasqueiras.
Servidores mais antigos puderam ter o privilégio de usar o clube Fassincra do Incra,
que está fechado há mais de uma década. O
local antigamente era usado para festas, confraternizações, eventos e debates.
E agora??
A Diretoria da Assera/BR estava preocupada com o abandono do local e a deterioração
dos anos sem uso. Agora, com a queimada
de boa parte de suas instalações a situação
ficou ainda mais grave. Agora, a Assera/BR
pergunta: como fica o patrimônio? A Assera/
BR irá cobrar respostas!

ASSEMBLEIA
O Sindsep-DF (Seção Sindical de Base, no
Incra-DF) e a Associação dos Servidores da
Reforma Agrária em Brasília (Assera/BR)
convocaram seu associados para uma assembleia as 10h, do dia 18 de novembro de 2015,
no auditório do Incra, 11º andar, do Edifício
Palácio do Desenvolvimento. A pauta da assembleia será: Os informes Gerais(proposta
do governo/termos de acordo), informes da
campanha salarial dos servidores do Incra
(paridade do Incra com o Ibama), Alteração
Estatutária da Cnasi, Eleição de delegados a
plenária da Cnasi e os encaminhamentos.

