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PL sobre a nomenclatura do cargo e
reajuste salarial vai para o Congresso
O Governo Federal enviou ao Congresso Nacional, dia 30 de
dezembro de 2015, os PL’s (Projetos de Lei) que efetivam os
acordos firmados pelo ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com diversas carreiras do serviço público federal, dentre elas a de FFA (Fiscal Federal Agropecuário).
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Comissão organizadora do IV Conaffa abre consulta
para o tema do evento
O prazo vai do dia 25 de janeiro a 29 de fevereiro deste
ano. Para participar, basta preencher o formulário na página oficial do IV Conaffa.
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Bagagem Legal circula em revista da Azul Magazine
A revista institucional está veiculando, desde janeiro, um
anúncio publicitário com as principais orientações a serem
seguidas no que diz respeito ao que pode ser transportado durante o voo.
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PL sobre a nomenclatura do cargo e reajuste
salarial vai para o Congresso

O

ral Agropecuário para Auditor Fiscal
Federal Agropecuário e o reajuste
de 10,8% aplicado sobre a tabela de
vencimentos.

O Projeto nº 4250/2015 prevê, entre diversas modificações acordadas
com as carreiras, a alteração da denominação da carreira de Fiscal Fede-

O texto também inclui o acordo com
os Agentes de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e Agentes de Atividades Agropecuárias, e reorganiza os cargos de
Técnico de Laboratório, de Agente de
Atividades Agropecuárias, de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial
de Produtos de Origem Animal, e de
nível intermediário, de Auxiliar de Laboratório e de Auxiliar Operacional
em Agropecuária no Plano de Carreira dos Cargos de Atividades Técnicas

Governo Federal enviou ao
Congresso Nacional, dia 30
de dezembro de 2015, os
PL’s (Projetos de Lei) que efetivam
os acordos firmados pelo ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão com diversas carreiras do serviço público federal, dentre elas a de
FFA (Fiscal Federal Agropecuário). O
próximo passo será a aprovação dos
textos, que devem entrar na pauta de
votação após o término do recesso
do Parlamento, em fevereiro.

e Auxiliares de Fiscalização Federal
Agropecuária.
A partir da perspectiva da nova nomenclatura do cargo, os FFA’s iniciarão, em 2016, um movimento organizado que assegure a equiparação
remuneratória da categoria com as
demais carreiras de auditoria do Governo Federal, uma vez que diversas
atribuições desempenhadas já elevam o servidor da carreira ao patamar
de Auditor.
Confira a entrevista do vice-presidente do Anffa Sindical, Marcos Lessa,
sobre os desafios para o primeiro semestre deste ano.

Entrevista:

Marcos Lessa
Vice-Presidente do Anffa Sindical
Inffo Sindical - Como o Sindicato
está se preparando para buscar a
equiparação com as demais carreiras de auditoria?

elaboração de estratégias
que levem à equiparação
com as carreiras de auditoria.

Marcos Lessa – O primeiro passo
já está sendo dado, que é o encaminhamento do PL que trata da
nomenclatura do cargo para o
Congresso Nacional. Vamos ficar
atentos à aprovação da matéria no
Parlamento. Como o acordo com
o Governo vai até janeiro de 2017,
até lá, os Fiscais Federais Agropecuários não poderão pleitear novas
medidas de valorização da carreira,
mas poderão se preparar com futuras ações. A intenção é, já em junho
deste ano, iniciar o planejamento
de mais um movimento organizado. E, para isso, convocaremos
oportunamente o CNM [Comando Nacional de Mobilização] para

Inffo Sindical – E no que
diz respeito à pauta administrativa?
Marcos Lessa – Vamos
acompanhar de perto a
evolução do GT (Grupo
de Trabalho) criado para
tratar do andamento dos
demais pleitos [meritocracia, a implementação
do adicional de fronteiras, a Escola
Nacional de Gestão Agropecuária,
o concurso de remoção e a solicitação de novos certames, além da
nomeação de FFA’s excedentes do
último concurso público].
Sem contar o trabalho intensifi-
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cado no Congresso Nacional para
provar a inconstitucionalidade do
PL (Projeto de Lei) 334/15, tendo
em vista que o texto, aprovado na
Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento
Rural, se encontra na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Nós somos o Anffa

O

Inffo Sindical estreia, na primeira edição de 2016, um
novo espaço voltado para prestigiar o corpo funcional
da entidade, incluindo os colaboradores da sede, em Brasília, e de todas as regiões onde houver Delegacias Sindicais e Seções Sindicais.

nadas, ajudam na construção de um Sindicato fortalecido
e bem estruturado.
A estreia da coluna “O Anffa somos nós” traz, no mês de
janeiro, quatro funcionárias que desempenham suas atividades na sede do Anffa Sindical, em Brasília:

A cada mês, os filiados poderão conhecer um pouco de
cada uma dessas pessoas que, comprometidas e determi-

Rita

Aux. de Serviços Gerais
No Anffa Sindical desde 2013

Técnica em secretariado

Analista Administrativo

Jéssica

Wanderleia

No Anffa Sindical desde 2015

No Anffa Sindical desde 2015

No Anffa Sindical desde 2009

Lena

Secretária

Comissão organizadora do IV Conaffa abre consulta
para o tema do evento

A

comissão organizadora do IV
Conaffa (Congresso Nacional
dos Fiscais Federais Agropecuários), formada por meio da resolução
conjunta divulgada em dezembro,
abriu consulta, junto aos filiados, para
o recebimento de sugestões sobre o
tema do evento.
O prazo vai do dia 25 de janeiro a 29
de fevereiro deste ano. Para participar, basta preencher o formulário na
página oficial do IV Conaffa, que será
divulgado em breve, com uma justificativa sobre o tema sugerido.
Vale ressaltar que o assunto deve ser
relevante para os FFA’s (Fiscais Federais Agropecuários), considerando
a situação atual da carreira e as suas
expectativas para o futuro.
Passado o período de recebimento
das sugestões, os membros da co-

missão organizadora realizarão, junto
aos filiados, a votação das melhores
propostas para a escolha definitiva
do tema.

A função do grupo será apresentar a
pauta e o cronograma de atividades,
além de planejar a execução do evento.

Memória – Confira abaixo os temas
dos Congressos anteriores:

Veja aqui os demais nomes que integram a Comissão:

I Conaffa (Belém/PA, 2009) - Responsabilidade e importância social

1 - Ayrton Jun Ussami/DF

II Conaffa (Salvador/BA, 2011) - Gestão e Fiscalização: novos desafios dos
Fiscais Federais Agropecuários

3 - Ézio Gomes da Mota/DF

III Conaffa (Florianópolis/SC, 2014) –
Anffa Sindical: instrumento para a organização da carreira de fiscalização
federal agropecuária
Sobre o evento - A quarta edição do
Conaffa ocorrerá em 2017, na capital
federal, durante o mês de outubro.
Para coordenador da comissão foi
escolhido o FFA Ricardo Kobal Raski.
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2 - Bruno Jean Adrien Paule/DF

4 - Fernanda Marcussi Tucci/DF
5 - Janaina Gonçalves Garçone/DF
6 - Sheila Diana de Castro Ribeiro/DF
7 - Suellen Zabalaga Viana/DF
8 - Nilo Silva do Nascimento/MT
9 - Antônio Samarão Gonçalves/MG
10 - Serafim Castro da Costa/SC
11- Ullysses Thuller Prado Ribeiro/SP

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA

POR: JOSÉ LUIZ CASTILHOS

Mais um ano que se passou e
nós todos aqui, sãos e salvos. Uma
vez mais, um Feliz 2016 e que todas
as nossas expectativas sejam realizadas.
Durante este ano teremos muitas atividades. Uma delas, e muito
importante, é a reforma do Estatuto. Peço a todos que participem
ativamente, de maneira que saia
um documento enxuto, ágil e que
melhore a eficiência do nosso Sindicato. Depende de todos nós.
Outra reforma que vem aí é a
da Previdência, esta é de chumbo
grosso. Temos que nos unir cada
vez mais para que não sejamos
mais uma vez prejudicados, como
na reforma de 2003. O governo já
anunciou que vai remeter ao Congresso Nacional um projeto de reforma.

O nosso PL (Projeto de Lei), nos
transformando em Auditor, já está
no Congresso para ser votado.
Como há um acordo entre o nosso
Sindicato e o governo, não haverá
dificuldades para ser aprovado.
Sempre no mês de janeiro o teto
da previdência é reajustado. E este
ano foi de 11,28%, passando ao valor de R$5.189,92. Os aposentados
e pensionistas terão um pequeno
ganho, uma vez que nós, aposentados, pagamos o INSS em 11% do
valor que exceder este teto, o que
dará R$57,80 a menos de previdência e para as (os) pensionistas, dará
R$157,85 a mais no vencimento.
Não se esqueçam que em março deste ano faremos uma reunião
com os diretores de Aposentados e
Pensionistas das Delegacias Sindicais. O objetivo é tratar de assuntos

de interesse específicos da pasta.
Será realizado junto à Delegacia
Sindical do Rio de Janeiro, em data
a ser divulgada.
Não deixe o cérebro ficar preguiçoso. Uma mente preguiçosa é
a oficina do Alemão, cujo proprietário é o Sr. Alzheimer.
Vamos viver enquanto estivermos vivos.
Deixe de fora os números que
não são essenciais. Isto inclui a idade, o peso, a altura, e muitos outros.
Obrigado.
José Luiz Castilhos
Diretor de Aposentados e Pensionistas
E-mail: aposentados@anffasindical.org.br
Fone: (61) 9135-0867

Bagagem Legal circula em revista de aviação

A

té fevereiro, os viajantes
que optarem por voar pela
empresa Azul Linhas Aéreas
poderão ter acesso as informações
contidas na campanha Bagagem
Legal, de iniciativa do Anffa Sindical.

trazidos de viagem internacional
sem prejuízos à sanidade do país,
recebeu destaque nos blogs Viajo,
logo existo, Viagem pelo mundo
e Demochila.com, em dezembro
de 2015 e janeiro de
2016.

A revista institucional está veiculando, desde janeiro, um anúncio publicitário com as principais
orientações a serem seguidas no
que diz respeito ao que pode ser
transportado durante o voo.

A estratégia do Departamento de Comunicação e Relações
Públicas do Sindicato
inclui ainda a criação
de um quizz na página
do Facebook da entidade, direcionando o
internauta a perguntas relacionadas ao as-

Estratégia – A medida, que tem
como propósito fazer um alerta
sobre quais produtos podem ser

sunto, além de anúncios pagos no
principal site de buscas da internet
e banneres, que são redirecionados
a diversas páginas relacionadas a
viagens e turismo.
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