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Brasília, 03 de março de 2023.  

 
 

A CODEVASF MERECE RESPEITO 
 

 

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento 
Agropecuário (SINPAF), que tem sua base composta por trabalhadoras e 

trabalhadores da Companhia de Desenvolvimento Regional dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), vem mostrar a preocupação e inquietação 
dos/as trabalhadores/as da nossa base, das Seções Sindicais e da sociedade 

brasileira com as informações da imprensa e os comentários nas redes sociais 
sobre a manutenção da diretoria da empresa, nomeada no governo anterior. 

Nossa preocupação fica ainda mais acentuada com o silêncio do governo diante 
de tais fatos e a demora na troca de tais direções. 
 

Entendemos que o Governo Lula, diante das alianças constituídas para 
vencer um mal que estava causando sacrifícios ao povo brasileiro, é constituído 

por um leque de alianças que suplanta às questões ideológicas, para exercer a 
governabilidade e implantar programas e projetos que combatam a fome e a 
miséria, que primem pelo desenvolvimento social, econômico, cultural e técnico 

científico do país.  
 

No entanto, a questão da Codevasf é algo a ser tratada com um olhar 

especial por este governo. A gestão da empresa foi destaque na imprensa 
nacional como um dos maiores dutos do orçamento secreto, operado pelo 

governo anterior e executado por dirigentes não confiáveis, contaminando a 
empresa que se evidencia suspeita de estar eivada de corrupções, 
envergonhando os/as seus/suas trabalhadores/as e, consequentemente, o povo 

brasileiro. Manter presidência, diretorias e superintendências nas mãos 
daqueles que são acusados de causar sérios danos ao erário público do nosso 

país, é algo inadmissível para um governo que tem no seu comando aquele que 
uniu o povo brasileiro para um mandato que, certamente, tínhamos a certeza 
que iria na contramão desses que instalaram dentro da Codevasf o foco da 

malversação da administração pública.  
 

Diante do exposto, a Diretoria Nacional do SINPAF, apoiada por suas 
Seções Sindicais espalhadas pelo país, especialmente aquelas que estão na 
nossa base na Codevasf, entende que o Governo Lula deve mudar, de imediato, 

a presidência, as diretorias e as superintendências desta empresa, que é de 
grande importância para o desenvolvimento do país, especialmente em regiões 

de maior sensibilidade social e econômica. 
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Assim, os trabalhadores e as trabalhadoras da Codevasf estarão 

honrados e com a autoestima em alta a partir do exemplo que esse governo dará 
ao tirar da direção de uma empresa tão importante, pessoas que causaram 

constrangimento e prejuízos à nação. 
 
 

Diretoria Nacional do SINPAF e Seções Sindicais  
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