
   A ASSERA/BR, procurando melhor aten-
der as demandas de seus associados, ao lon-
go deste ano vem realizando um conjunto de 
ações visando sensibilizar o Governo acerca 
da necessidade de implementação de ações 
concretas para revitalizar a Política Agrária 
Brasileira e, consequentemente, promover um 
reconhecimento do protagonismo do Incra e 
seus servidores.
   A Associação participou de reuniões com 
parlamentares, diretores e presidente do Incra, 
Casa Civil, entidades representativas  dos  ser-
vidores (CNASI-AN / SINDPFA / COND-
SEF). Ainda, com intermédio da Casa Civil, a 
ASSERA/BR manteve contato com o Minis-
tério do Planejamento. Esses esforços visaram 
discutir propostas de melhoria para os servido-
res da autarquia.
    Em reunião realizada no dia 05/06/2017, 
entre CNASI, SINDPFA e ASSERA/BR, 

predominou nas falas a insatisfação 
com a atual gestão da Política Agrária 
Brasileira e com a ausência de diálo-
go com os servidores. Por esse moti-
vo,  foi expedido um ofício conjunto 
ao presidente do Incra, solicitando 
reunião (marcada e posteriormente 
desmarcada pelo Incra), para tratar de 
assuntos de interesse do órgão e dos 
servidores.
    Unidos e mobilizados, a ASSERA/BR, 
SindPFA e CNASI-AN, aguardam serem 
atendidos pelo presidente do Incra, para que 
possamos informar os servidores acerca das 
perspectivas de fortalecimento da Instituição 
e valorização dos servidores (ativos, inativos e 
pensionistas), bem como das eventuais ações 
concretas que estejam sendo implementadas 
pelo Presidência neste sentido.
   A diretoria da Associação entende que a ini-

ciativa de trabalho conjunto das entidades re-
presentativas é o caminho certo para os avan-
ços que envolvam a todos e deverá encorajar os 
demais servidores da sede e, especialmente das 
superintendências regionais. Assim, envidará 
todos os esforços para que SindPFA, CNASI-
AN e ASSERA/BR continuem unidas na bus-
ca da dignidade dos seus representados.
   Filiado, a sua participação fortalece a nossa 
luta!
   Diretoria Colegiada da ASSERA/BR

    A Diretoria da ASSERA/BR tem realizado ativi-
dades com objetivo de cumprir as determinações 
aprovadas em Assembleia, na qual foram aprova-
das diversas ações de valorização dos associados. 
A decisão da Assembleia casa com o perfil da Di-
retoria da ASSERA/BR, que tem como premissa 
realizar ações tendo como elemento central o as-
sociado e toda ação desenvolvida deve ser voltada 
para ele, de forma coletiva e individual. Algumas 
destas ações desenvolvidas de setembro de 2016 
a abril de 2017 podem ser conferidas abaixo:
- Reunião semanal da Diretoria colegiada insti-
tuiu a realização de encontros ordinários toda às 
segundas-feiras, às 14h30min, com participação 
aberta aos associados;
- a prestação de contas da entidade é divulgada 
mensalmente, no site www.asserabr.org.br, em 

uma versão simplificada para melhor entendi-
mento e visualização;
- em relação ao espaço de convivência para os 
servidores do Incra, uma demanda antiga dos 
trabalhadores, foi enviado ofício à Presidência 
do órgão e realizadas reuniões com a Diretoria de 
Gestão Administrativa e Chefia de Gabinete da 
autarquia solicitando a disponibilização de local 
para desenvolvimento de atividades lúdicas, entre 
outras;
- site www.asserabr.org.br foi ajustado, atualiza-
do e matérias continuam a ser inseridas; 
- sobre a ampliação de diálogo com o associado, 
foi definido que todas as mensagens recebidas 
pelo e-mail da assera@assera.com.br  passam a 
ser respondidas pelos diretores;
- a realização de novas parcerias foi o resultado 

de pesquisa feita com os associados para le-
vantar quais os temas de maior interesse da 
categoria. A partir desta pesquisa, a Associa-
ção tem dialogado com algumas instituições 
e profissionais na tentativa de firmar novos 
convênios/parcerias. 
- está em vigor há alguns anos convênio da 
Assera/BR com o SESC, que além de aten-
der lazer e diversão da família, tem também 
as opções de: Assistência Médica, Odontoló-

gica e Exames. O atendimento é só em Brasília. 
Não é nacional (procure a Assera/BR para mais 
informações);
- a Diretoria da Assera/BR realizou visita aos apo-
sentados, em um núcleo localizado em Taguatin-
ga (DF), ocasião em que foram recepcionados 
sugestões de melhorias na gestão da entidade; 
- quanto ao estacionamento “Rorizão”, foi en-
viado oficio e feita reunião na Novacap a fim de 
solicitar recapeamento da estrada de acesso ao 
local, como forma de melhorar as condições para 
os trabalhadores do Edifício Palácio do Desenvol-
vimento;
- todos os contratos que a Assera/BR tem com 
empresas e profissionais foram revistos, sendo 
que alguns foram atualizados, outros cancelados. 
Há alguns sendo analisados na tentativa de encon-
trar alternativas viáveis e vantajosas. Isso inclui o 
da Assessoria Jurídica, pois por questões econô-
micas foi necessária a substituição da advogada 
Rosana Rodrigues Marques, que prestou relevan-
te trabalho à Associação. A Diretoria da Assera/
BR informa que não haverá nenhuma desconti-
nuidade das ações que estão em tramite judicial. 
Para agendamento com a Assessoria Jurídica o 
associado deve ligar no telefone da Assera/BR 
(61) 3411-7554.
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  A assessoria jurídica da Assera/BR tem 
feito o acompanhamento de ações históri-
cas demandadas pelos associados nos tri-
bunais. Exemplos que se pode citar estão 
as ações dos “3,17 %” e “28,86%”. Novas 
ações foram ingressadas por solicitação 
dos associados no que se refere aos reajus-
tes atribuídos ao Plano de Saúde da GEAP. 
Abaixo seguem algumas das ações:
  Ação dos 3,17% - A maioria dos pro-
cessos encontra-se em fase de execução 
no Superior Tribunal de Justiça (STJ), já 
tiveram os cálculos efetuados pela CEJU 
e estão aguardando apenas a autorização 
do ministro para pagamento das RPVS (re-
quisição de pequeno valor). À medida que 
os pagamentos forem sendo efetuados a 
Associação encaminhará informações via 
e-mail  aos associados.
  Ação 28,86% - Alguns associados ain-
da possuem ações em trâmite sobre os 
28,86%, embora muitos pagamentos já te-
nham sido efetuados. Em outros processos 
o pagamento foi apenas parcial. Maiores 
informações procurar a Assessoria Jurídi-
ca.
   GEAP - Na ação GEAP 2016, referente 
ao reajuste abusivo de 37,55% do ano de 
2016, a Associação ingressou na Justiça, 
contra o aumento imposto pela GEAP, 

tendo obtido vitória com o deferimento 
liminar, no qual foi estipulado pelo Juiz 
o percentual de 20% (vinte por cento) de 
reajuste. Quanto a ação GEAP 2017,  re-
ferente ao reajuste abusivo de 24,45% do 
ano de 2017, mais uma vez a Associação 
ingressou na Justiça, para reduzir o percen-
tual cobrado. O pedido liminar foi indeferi-
do/rejeitado em sede de 1º grau. Sendo que 
após a ocorrência da audiência de conci-
liação, cuja data será marcada pelo Juiz da 
8ª vara Civil do TJDFT, a GEAP e Asso-
ciação poderão firmar acordo para redução 
do reajuste ou, caso não haja composição 
amigável, o mérito da demanda será deci-
dido em sentença judicial.
   Abono de permanência - Os associados 
que possuem direito ao abono permanên-
cia podem ingressar com ação judicial para 
requerer acesso o benefício. Para maiores 
informações, procurar a Assessoria Jurídi-
ca.
   VINI - Sobre as Vantagens Individuais 
Nominalmente Identificável (VINI) foram 
impetrados mandados de segurança indi-
vidual em nome dos associados para abs-
tenção à reposição ao erário a rubrica. Os 
juízes de 1º grau têm entendido pela con-
cessão de segurança, sendo que o TRF 1ª 
região vem mantendo tais decisões. 
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JURÍDICO

ASSERANDO

ANIVERSÁRIO
    No dia 24 de abril de 2017  foi comemora-
do o aniversário da Assera/BR, de 46 anos de 
plena atividade em prol dos associados, com 
a participação dos associados da Sede e apo-
sentados. O evento foi realizado na Sede da 
ASSERA/BR, no 14 andar do Edifício Palá-
cio do Desenvolvimento, em Brasília.

CAFÉ COM PROSA
   Foi realizado no dia 26 de abril de 2017 na 
SR-28/DF, às 14h30min o “Café com Prosa” 
com o tema “Aposentadoria”. Na oportuni-
dade, os servidores da Superintendência para 
o DF e Entorno aproveitram para fazer a co-
memoração do aniversário da ASSERA/BR 
naquela unidade do Incra.

NOVO ADVOGADO
   A diretoria da ASSERA/BR contratou um 
novo advogado para prestar serviços de as-
sessoria jurídica da entidade e seus associa-
dos. O advogado Nilton Melo vai atender 
os associados todas as terças-feiras, das 9h 
às 12, na sala da assessoria jurídica da AS-
SERA/BR. Agendamentos podem ser feitos 
pelo (61) 3411-7554.

GANHO DA AÇÃO 3,17%
A lista com os associados da ASSERA/BR 
beneficiários com a decisão judicial que de-
terminou o pagamento da “ação de 3,17%” 
já se encontra disponível na sede da entida-
de. Solicita-se que associados façam contato 
com funcionários da ASSERA/BR para ve-
rificarem se estão entre os beneficiários, no 
telefone (61) 3411-7554.

ASSERA/BR PROMOVE FESTA PARA SERVIDORES  
   A ASSERA/BR realizou (com apoio 
das entidades representativas dos servido-
res ASSEMDA, CNASI-ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL, SINDPFA e SINDSEP-
DF), a tradicional “Festa Julina”, que teve  
barracas de comidas típicas, brincadeiras 
e um bingo de uma “TV Smart de 43 pole-

gadas” - cuja 
ganhadora foi 
Tereza Cris-
tina Barros 
Arruda, lotada 
no GABT.  

   O evento, que 
foi realizado 
no dia 7 de ju-
lho de 2017, a 
partir das 17h, 
no Incra/Sede, 
no estaciona-

mento. Na oportunidade, também foi fes-
tejado o aniversário de 47 anos do Incra. 
   Os trabalhadores do Edifício Palácio do 
Desenvolvimento e seus familiares foram  
convidados.
   A Festa da ASSERA/BR no meio do 
ano já é uma tradição em Brasília, pois 
é realizada há várias décadas e atrai ser-
vidores históricos e novos, além de suas 
famílias.

FESTA JULINA


