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Após aprovação na Câmara, PL de reajuste salarial
chega ao Senado

D

epois de uma semana da
aprovação, ocorrida dia 1º/6,
em sessão Plenária da Câmara dos Deputados, o PL (Projeto
de Lei) 4250/2015, que trata do reajuste da carreira de FFA (Fiscal Federal Agropecuário) e da sua nova
nomenclatura, seguiu para o Senado Federal. A matéria altera ainda
a remuneração de servidores de
diversas outras carreiras do Executivo.
O presidente do Anffa Sindical,
Maurício Porto, ressalta a importância do envolvimento dos membros da Direx (Diretoria Executiva),
Delegados Sindicais, demais dirigentes sindicais e integrantes da
categoria, que trabalharam, incansavelmente para que a tramitação
do Projeto de Lei ocorresse com celeridade.
No Senado Federal, o PL tramitará
em algumas comissões, para posterior apreciação e votação, quando
será levado à sanção presidencial.
“Por isso, é importante que continuemos o nosso trabalho junto aos
parlamentares para que essa matéria seja aprovada em definitivo”,
disse Maurício Porto.
Logo após a aprovação da matéria
na Câmara, o vice-presidente do
Anffa Sindical, Marcos Lessa, gravou uma mensagem a todos em
que também agradece os filiados,

especialmente ao diretor de Relações Institucionais, Alfredo Dantas,
e toda a equipe de atividades parlamentares, que vem realizando um
excelente trabalho. “Solicito que redobremos os esforços até que o PL
seja transformado em Lei”, reforçou
o dirigente.
Durante reunião do CDS (Conselho
de Delegados Sindicais), ocorrida
entre os dias 6 e 10 de junho, em Brasília, o analista político e consultor
do Sindicato, Antônio Queiroz, do
DIAP (Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar), falou
sobre a importância e benefícios
que a mudança na denominação da
carreira irá trazer para a categoria.
Para Queiroz, o acordo feito entre
FFA’s e Governo após paralisação,
em setembro de 2015, com validade de dois anos e não quatro (como

era reivindicado inicialmente pelos
profissionais), será benéfico à profissão, após o PL 4250 ser aprovado
no Senado.
Queiroz destaca que, como já existe
uma diferença remuneratória entre
os FFA’s (futuros Auditores) e outras
carreiras com atribuições equivalentes, o próximo Governo não hesitará em reajustar o salário de forma
justa. “É muito difícil que o Governo
se mantenha insensível à uma carreira que é remunerada em percentual inferior às outras equivalentes,
especialmente com a mudança na
nomenclatura e esse upgrade no
status da profissão. Não apenas se
consegue a revogação dos percentuais nesse reajuste, como também
uma reestruturação que, pelo menos, se aproximará das outras carreiras de Auditoria ”, explica.

Participação do FFA no agronegócio

Inffo Sindical de cara nova

Os filiados têm até o dia 1º de julho para enviar dados que serão usados como base para futura análise
sobre a participação da carreira no PIB (Produto Interno Bruto) do agronegócio brasileiro.

Neste mês, os FFA´s poderão contar com um formato
de Inffo Sindical, repaginado e com layout mais atrativo. As novidades foram pensadas estrategicamente para as festividades do aniversário da carreira
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namente, estejamos
unidos e compromissados com nossas demandas, de modo que
alcancemos cada vez
mais consolidação e
solidez.

Caros colegas Fiscais Federais Agropecuários,
Comemoramos neste mês uma data especial: mais um
ano de conquistas e de amadurecimento ao atingirmos
os 16 anos de existência da carreira de Fiscal Federal
Agropecuário no âmbito do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Ao vermos sancionado o PL (Projeto de Lei) 4250/2015
que, altera a nossa remuneração e dá nova nomenclatura à carreira, algo que deve ocorrer em breve, estaremos alcançando um novo patamar, e reiterando a
importância e a essencialidade do cargo de FFA na
formulação das políticas relacionadas ao bem-estar da
população brasileira, na defesa da soberania nacional,
na promoção do desenvolvimento econômico e social,
e na geração de riquezas e divisas ao país.

Parabéns a todos pelo
Dia do Fiscal Federal
Agropecuário. Saudações Sindicais!

Maurício Porto
Presidente

Além desta, outras conquistas nos aguardam. Por isso,
desejo que, não apenas nesta data especial, mas diutur-

Anffa Sindical

Trabalho parlamentar segue intenso no Congresso
Em junho, os dirigentes do Anffa Sindical percorreram os corredores do Congresso Nacional para tratar
de matérias legislativas em tramitação, de interesse da
categoria, junto a senadores e deputados. Na primeira
semana do mês, o diretor de Relações Institucionais,
Alfredo Dantas Neto, e o diretor do departamento, Rômulo Spinelli, pediram apoio para rejeição do PL (Projeto de Lei) 334/2015, que prevê a terceirização dos servi-

ços de inspeção e fiscalização dos produtos de origem
animal, e acompanharam a tramitação do PLC (Projeto
de Lei da Câmara) 30/2007, que permite porte de arma a
agentes públicos. O PL 4250/2015, que altera a remuneração de Fiscal Federal Agropecuário, e traz a nova nomenclatura, também foi monitorado pelos dirigentes. A
matéria foi votada dia 1º/6.

Filiados devem enviar dados para pesquisa profissional
até 1º de julho
O secretário de planejamento estratégico do Anffa Sindical, João Caldas, enviou, a todos os filiados solicitação
de dados e informações que serão usados como base
para futura análise sobre a participação da carreira no
PIB (Produto Interno Bruto) do agronegócio brasileiro.
O objetivo do estudo, a ser executado por entidade de

pesquisa, ainda não definida, é mensurar e quantificar
o grau de atuação da categoria neste setor que representa, hoje, 23% de todo o PIB nacional. As informações
devem ser enviadas até o dia 1º de julho para:

planejamentoestrategico@anffasindical.org.br

Nós somos o Anffa
A homenagem do quadro “O Anffa somos nós” desta edição traz as funcionárias da DS (Delegacia Sindical) da Bahia.
Essa é a segunda DS em destaque no Inffo Sindical, após
a divulgação de informações do corpo funcional de todos
os departamentos da sede do Anffa Sindical, em Brasília. A
intenção desse espaço é homenagear os funcionários que
atuam em todo o país em prol do bom funcionamento das
atividades do Sindicato.
Conheça um pouco mais sobre as colegas deste mês:
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Alexandra

Simone

Assistente administrativo
Na DS Bahia desde 2010

Auxiliar administrativa
Na DS Bahia desde 2015

Sindicato investe em campanha de valorização da categoria
Durante a última reunião do CDS
(Conselho de Delegados Sindicais),
ocorrido na segunda semana de
junho, em Brasília, foi aprovada a
proposta de campanha de valorização da carreira de FFA (Fiscal Federal Agropecuário) apresentada pelo
diretor de Comunicação e Relações
Públicas, Roberto Siqueira Filho, e
pelo sócio da agência Radiola, que
presta serviços de publicidade para
o Sindicato, Peter Sola.
As estratégias foram pensadas,
uma-a-uma, para abranger tanto
o público interno, no caso os filiados, como o público externo (setor
produtivo, área técnica e científica,
empresariado, poderes públicos e
população em geral).
Para garantir maior êxito na mensagem principal da campanha, foi elaborado um plano
de inserções relacionadas ao
tema em veículos de rádio,
tevê e internet e nas principais mídias sociais. A proposta inclui ainda o patrocínio
de páginas especializadas e
de programas jornalísticos
relacionados ao agronegócio,
entre outras ações.
As estratégias de comunicação que destaquem o trabalho
da carreira, como a aprovada
no CDS, fazem parte da proposta de chapa, apresentada nas últimas eleições pelo
grupo liderado pelo presidente do Anffa Sindical, Maurício
Porto. “Nossa intenção é deslanchar a nossa carreira e, por esse
motivo, estamos investindo cada
vez mais na área da comunicação,
aumentando a equipe e ampliando
as atividades”, disse.
“O mérito deste projeto é de todos,
especialmente do CDS, que gerou
a demanda”, ressaltou o diretor de
Comunicação e Relações Públicas,
Roberto Siqueira Filho. O dirigente
destacou ainda o trabalho de construção iniciado pelo ex-diretor da
pasta, Antônio Samarão, e reforçou
que esta etapa demonstra que a categoria está seguindo no caminho

certo das ações em prol da valorização da carreira.
Inovações - Além da campanha midiática, foi lançado, nesta edição, o
novo layout do Inffo Sindical. A versão impressa do Inffo também usará papel reciclado a partir de agora,
pois é um material mais alinhado
com a ideia de sustentabilidade defendida pelo Sindicato.
O novo modelo será enviado a todos os filiados pelo período de três
meses e, depois disso, só para aposentados e pensionistas. Os filiados ativos que quiserem continuar
recebendo a edição impressa terão
que fazer a atualização cadastral
e marcar essa opção. Já a versão
eletrônica do periódico continuará
disponível no site.

à forma de visualização para cada
tipo de dispositivo, inclusive smartphones e tablets. A disposição de
espaço exclusivo para assuntos de
temas jurídicos e relacionados a
aposentados e pensionistas também está no rol de novidades desta
ferramenta.
A partir de junho, será possível ainda compartilhar fotos relativas às
atividades laborais e/ou sindicais
no mais novo espaço criado pelo
Sindicato, que é a conta na rede social Instagram. Basta pesquisar por
“@AnffaSindical” e começar a participar.
Para os que não possuem conta
ainda, basta baixar o aplicativo
gratuitamente no celular, que está
disponível para Android e iPhone.
A partir daí, é possível tirar
fotos com o celular, aplicar
efeitos nas imagens e compartilhar com os amigos e familiares.
“Essas ações são apenas algumas das novidades que a
Diretoria de Comunicação e
Relações Públicas está disponibilizando para aproximar
os filiados ainda mais das
ações desempenhas pelo Sindicato”, disse Roberto Siqueira Filho.

Site e Instagram - Em comemoração ao Dia do FFA, comemorado em
30 de junho, a Diretoria de Comunicação e Relações Públicas, pensou
ainda na criação de um novo site,
mais dinâmico e comprometido
com as inovações tecnológicas que
garantem a rapidez do fluxo de informações dos dias atuais.
A página, que passa a ter uma identidade visual semelhante à do Inffo,
tem como objetivo ser mais fluida,
instintiva e organizada. Além disso, a proposta prevê conteúdo responsivo, ou seja, melhor adaptado
Roberto Siqueira Filho
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ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA

POR: JOSÉ LUIZ CASTILHOS

Acabamos de fazer mais um
curso de Preparação para Aposentadoria, desta vez junto com
a Delegacia Sindical de Santa Catarina. Tivemos 22 participantes.
Destes, 18 preencheram o questionário de avaliação

- Fazer o curso em todas as Delegacias Sindicais.

O resultado mostrou que 14 optaram pelo “ótimo” e quatro pela
opção “bom”.

Agradecemos à DS-SC e a todos, principalmente ao Rodrigo
e ao Cláudio, Delegado Sindical e
diretor de Aposentados e Pensionistas, respectivamente.

As principais sugestões foram
as seguintes:
- Palestra médica com geriatra
não deve faltar;
- Criar o dia do FFA aposentado;
- Criar reuniões de lazer junto às
Delegacias Sindicais (jogos, encontros, cafés etc.);
- Repetir o evento com freqüência;

O grupo foi muito participativo, o que nos dá cada vez mais
ânimo de continuar fazendo este
tipo de evento

Lembre-se que é proibido:
- Não transformar sonhos em
realidade
- Não lutar pelo que se quer
- Não demonstrar amor
- Deixar os amigos
- Não sentir saudades
- Não buscar a felicidade

Este ano, ainda teremos mais
dois cursos para serem feitos no
2º semestre e sete Encontros de
Aposentados e Pensionistas.

- Não tentar compreender as pessoas.

Destes eventos têm saído algumas preciosidades, uma delas foi
a seguinte:

“Pablo Neruda”

‘’Que nós estamos trabalhando
para aprender a não mais trabalhar. ’’ (Curso de preparação para
não mais trabalhar)

José Luiz Castilhos
Diretor de Aposentados e Pensionistas
E-mail: aposentados@anffasindical.org.br

Fone: (61) 99135-0867

Grupo que participou do curso, em Santa Catarina
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