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Sindicato participa de reuniões dos GT’s
da pauta administrativa

O

mês de março foi marcado
pelo início das primeiras reuniões de três dos quatro GT’s
(Grupos de Trabalho) criados após o
fechamento do acordo entre o Sindicato e o ministério da Agricultura
para tratar de itens da pauta administrativa. São eles, o que trata da
Enagro (Escola Nacional de Gestão
Agropecuária), da meritocracia e do
reordenamento e distribuição de servidores da pasta. Até o fechamento
desta edição a previsão do início dos
trabalhos do GT sobre o adicional de
fronteiras era até o fim do mês.
Sobre o andamento dos demais
debates, a equipe do Inffo Sindical
apurou que, no dia 14 de março, o
GT da Enagro colocou em questão a
metodologia dos trabalhos, a estrutura organizacional e apresentou sua
proposta conceitual, fundamentada
em três pilares: capacitação, mapeamento de competências e gestão do
conhecimento.
Também foi dado início à elaboração
do modelo do regimento da Escola,
tendo em vista a expectativa da publicação da norma que trata da sua
criação. As discussões foram apresentadas pela Ângela Pimenta e Álvaro Antônio à reunião do CDS (Conselho de Delegados Sindicais), ocorrida
em Brasília, entre os dias 14 e 18 de
março.

Reordenamento - A estratégia inicial
dos trabalhos também norteou as primeiras reuniões do GT. O Grupo está
se inteirando dos trabalhos que vêm
sendo realizados pelo Departamento
de Gestão Estratégica. O objetivo é
avaliar as atividades do Ministério da
Agricultura por meio de diagnóstico
da situação organizacional realizado
junto às Superintendências Federais
de Agricultura, com enfoque no gerenciamento, infraestrutura e recursos humanos disponíveis. Também
são levados em conta dados de georreferenciamento da produção agropecuária brasileira, das empresas/
entidades sujeitas à fiscalização do
ministério e das demais atribuições
institucionais.
Durante a reunião, os participantes
falaram sobre a dificuldade em estabelecer metodologias de avaliação,
considerando a ausência de dados
organizados e de processos mapeados. Além disso, levantaram a preocupação da utilização de métodos
subjetivos e que não contemplem as
particularidades dos estados, sendo
necessário realizar novas consultas
para avaliar e validar os levantamentos.
Entre outras deliberações, os representes do GT também concordaram
em utilizar o trabalho em andamento da SPRC (Secretaria do Produtor

Rural e Cooperativismo) como ponto de partida para a proposta do GT
relacionado àquela Secretaria; rever
e aperfeiçoar os critérios utilizados
para a portaria do concurso de remoção; criar pasta compartilhada
para disponibilização dos trabalhos
anteriormente realizados e para edição conjunta das propostas; criar um
processo eletrônico no SEI para o
acompanhamento dos participantes
e para visualização pública dos trabalhos realizados; e discutir, na próxima
reunião, a possibilidade de criar mecanismo que avaliem a demanda de
trabalho e o quantitativo de servidores necessários na sede.
Meritocracia - Dando início aos debates de itens acordados na pauta
administrativa da categoria do FFA’s
(Fiscais Federais Agropecuários), os
representantes do GT que trata da
meritocracia se reuniram, no dia 7 de
março, em Brasília.
Na oportunidade, os integrantes trataram da metodologia de trabalho
que será construída e definiram os
primeiros temas a serem debatidos,
entre eles o processo seletivo para os
cargos de superintendente e diretores de departamento.
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Curtas
Adidos agrícolas: Sindicato discute critérios para
ocupação de postos

nave (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas).

epresentantes do Anffa Sindical e da Delegacia Sindical do DF se reuniram com um grupo formado por
representantes da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI) para tratar da possibilidade de
maior participação dos FFA’s nos postos de adidos agrícolas.

Na ocasião, os sindicalistas fizeram exposições acerca de
temas pertinentes à carreira de FFA e apresentaram um
histórico da luta pela criação e consolidação da carreira,
abordando também a importância da categoria para o estado brasileiro.

R

Uma placa de agradecimento também foi entregue aos representantes do Sindicato. Ao todo, 62 pessoas estiveram
na apresentação dos dirigentes do Anffa Sindical.

Na ocasião, os ex-adidos, Gutemberg Baroni, Rinaldo Junqueira e Bivanilda Almeida Tapias, dois deles FFA’s, foram
informados da preocupação do Sindicato com a possibilidade de que os cargos sejam ocupados por outras carreiras que não tenham o perfil adequado.

Imprensa destaca orientação dos FFA’s sobre consumo de orgânicos

C

om o crescimento do mercado de alimentos orgânicos no país aumenta também o risco de fraudes
por oportunistas, principalmente no momento da
comercialização. Preocupados com isso, o Anffa Sindical
elaborou uma campanha de esclarecimento, aproveitando a proximidade do Dia do Consumidor (15 de março),
para explicar o que são produtos orgânicos e alertar a população sobre os cuidados necessários na hora de adquirir
esses alimentos.

Aos sindicalistas, foi informado que foi criado um grupo
para estudar e definir critérios mais rígidos na definição
das carreiras que atuariam na função de adido agrícola e
que os FFA’s estão inseridos nesta condição.
Anffa Sindical destaca papel dos FFA’s em evento no
Paraguai

O

presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto, o diretor de Formação Profissional, Serafim Castro da
Costa, e o delegado sindical de Santa Catarina, Rodrigo da Costa Machado, participaram, no Paraguai, de um
evento do Sintrasenave, o sindicato dos trabalhadores Se-
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As orientações foram destaques em diversos jornais e demais
veículos de comunicação do país, como Canal Rural, Amambai Notícias, Agrolink, Correio Braziliense, entre outros.

Greve continua suspensa

epresentantes do Comando Nacional de Mobilização (CNM) se
reuniram, no início de março,
para avaliar o andamento das negociações com o Governo Federal e
propor novas ações reivindicatórias
para o movimento de valorização da
carreira.
A greve iniciada em setembro pela
categoria, continua suspensa, e o
CNM, agora, monitora as ações do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA.
Elison Sousa, coordenador do Comando, explica que os trabalhos são
realizados através de grupos, cada
um com dois representantes do Anffa
Sindical, destinados a tratar assuntos
específicos como a regulamentação
do processo de meritocracia, as diretrizes para o Projeto-Escola Nacional
de Gestão Agropecuária – ENAGRO, o
plano de reordenamento e distribuição de servidores com a realização de

novos concursos,
e a institucionalização do adicional
de fronteiras.
Ainda de acordo com Elison, o
MAPA está dentro
do prazo de 120
dias
estabelecido no acordo que
trata, entre outras
questões,
sobre
o reajuste salarial
de 10,8% para os
fiscais federais agropecuários, previsto para ocorrer em duas parcelas a
partir do segundo semestre de 2016.
“Estamos acompanhando o Congresso para que os novos valores sejam
aprovados antes do prazo estipulado
e não seja necessário pagamento retroativo”, afirma o coordenador.
O comunicado resultante da reunião
do CNM pode ser conferido por meio
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do endereço ou QR Code abaixo:
http://goo.gl/NMGvz3

Nós somos o Anffa

A

ssim como nos meses anteriores, o Inffo Sindical homenageia o corpo funcional, que inclui aqueles que
atuam na sede, em Brasília, e em todas as regiões
onde há Delegacias Sindicais e Seções Sindicais.

Iris
Assistente Administrativo
No Anffa Sindical desdte 2009

Nesta edição, os leitores conhecem os funcionários que
desempenham suas atividades na área administrativa e
de RH (Recursos Humanos) da sede do Anffa Sindical, em
Brasília:

Heloísa
Assistente de Departamento Pessoal
No Anffa Sindical desde 2011

Admar
Assistente Administrativo
No Anffa Sindical desdte 2009

Sindicato intensifica esforços para filiados
manterem plano de saúde

O

Anffa Sindical tem realizado
estudos jurídicos e movido
ações administrativas para
que seus filiados não fiquem desamparados pela administradora de planos de saúde Aliança, cujo contrato
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA foi
rompido em dezembro de 2015 e
encerra-se, agora, no final de março.
De acordo com Luiz Gonzaga Matos,
secretário da Administração do Anffa
Sindical, o esforço do Sindicato, neste
momento, é para que os fiscais federais agropecuários filiados continuem
com seus respectivos planos de saúde, até a migração para um novo contrato com administradora ainda a ser
escolhida.

O secretário informa que as delegacias sindicais estão responsáveis por
entrar em contato com os filiados de
suas regiões e verificar aqueles que
possuem o plano Aliança/MAPA, repassando essa relação ao Anffa Sindical. “Com essa lista atualizada, será
viabilizada uma ação, junto à justiça, que avaliará a continuidade do
atendimento médico/hospitalar dos
filiados, na atual operadora”, explica
Gonzaga.
Ainda segundo o secretário, o Sindicato tem tomado outras ações para
identificar administradoras de saúde
que apresentem operadoras que venham a atender os filiados que fazem
parte do plano Aliança/MAPA.
Luiz Gonzaga (Secretário Administrativo)
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Ministério Público Federal ingressa com
ação civil pública sobre convênios

A

pós representação realizada pelo Anffa Sindical,
por meio da Diretoria de
Assuntos Jurídicos, que originou no Inquérito Civil Público
nº. 1.16.000.002982/2012-09, o
MPF (Ministério Público Federal)
entrou, no dia 8 de março, com
a ação civil pública nº 001416695.2016.4.01.3400, em trâmite na
7ª Vara Federal da Justiça Federal
do Distrito Federal (TRF1), contestando a celebração, pelo Ministério da Agricultura, dos “Termos de
Cooperação Técnica” com estados
e municípios para o auxílio de atividades de fiscalização agropecuária
federal.

A iniciativa ocorreu após inúmeras
manifestações da entidade sindical
na busca de reversão do caso.

o ministério e os municípios pactuantes (excetuando aqueles que já
possuem ACP próprias).

No entendimento do Sindicato, tal
delegação de atividades de inspeção e fiscalização, privativamente
exercidas pelos Fiscais Federais
Agropecuários, a pessoas que não
mantêm vínculo estatutário com
o MAPA, os chamados “conveniados”, é irregular e, portanto, deveria ser passível de reversão na esfera jurídica.

Havendo êxito na tramitação do
recurso também espera-se que
seja determinada a nomeação dos
candidatos excedentes aprovados em concurso para o cargo de
Fiscal Federal Agropecuário com
especialização em medicina veterinária, além da suspensão da validade do concurso, prevista para
02/07/2016, até provimento final
do mérito.

Com o ingresso desta ação, a expectativa é de que haja o desfazimento de todos os acordos de cooperação técnicos firmados entre

A finalidade é de que o MAPA se
abstenha ainda de novos acordos.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA

D

ias 29 e 30 de março, estaremos realizando uma reunião
com os diretores de Aposentados e Pensionistas junto à Delegacia
Sindical do Rio de Janeiro. Trataremos
da programação para o ano de 2016,
na tentativa de atingir os anseios da
nossa categoria.
Mais uma vez estamos solicitando
que aqueles que não têm foto na ficha de filiação, têm o prazo até 22 de
abril para mandar uma foto 3x4 para
que seja confeccionada a carteirinha
de identificação de Aposentado e
Pensionista. As Delegacias Sindicais
são as responsáveis pelo recebimento e o envio para o Sindicato Nacional. Após a data acima citada, será
confeccionada a carteira somente
para aqueles que têm foto na ficha.
Os golpes contra Aposentados e
Pensionistas estão crescendo cada
vez mais. No caso de seqüestro pelo

POR: JOSÉ LUIZ CASTILHOS

telefone, não perca a calma, normalmente os bandidos sabem o nome de
toda a família.
Orientar os filhos e as colaboradoras para não fornecer nenhum dado
da família pelo telefone, principalmente nome, onde se encontra, etc.
Não falar nada.
As redes sociais são um perigo.
Tem havido seqüestros, estupros,
etc., por causa da internet. É conveniente usar esta ferramenta, mas com
muito cuidado.
Desculpe dizer o óbvio, mas acabei de assistir uma palestra com esse
sentido, feita por um especialista em
segurança, e achei conveniente compartilhar.

Ministério do Planejamento se comprometeu em devolver os valores
descontados indevidamente. Vamos
ver.
Pessoal, neste ano de 2016 estamos programando fazer, junto às
Delegacias Sindicais, quatro cursos
de preparação para aposentadoria e
sete encontros estaduais. Para tanto,
necessitamos que haja interesse das
Delegacias Sindicais, por meio dos
diretores de aposentados e pensionistas, em conseguir um local e um
número de pelo menos 20 participantes. Todos os colegas que fizeram
estes cursos e encontros no ano passado, avaliaram como ótimo e bom.
José Luiz Castilhos

O nosso Sindicato tomou as providências sobre os descontos em folha
de seguro de vida não autorizado. O

Diretor de Aposentados e Pensionistas
E-mail: aposentados@anffasindical.org.br
Fone: (61) 9135-0867
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