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PLANO DE TRABALHO 2012

Campanha de filiação
A Secretaria de Administração, em ação conjunta com as delegacias sindicais, está
procedendo ao cadastramento de novos filiados e atualização dos dados dos FFAs
sindicalizados. A Diretoria de Comunicação tem assessorado as Secretarias e Delegacias
envolvidas. Partindo dessa premissa, a Diretoria de Comunicação, atendendo ao pedido da
Delegacia Sindical da Bahia, elaborou modelo de cartaz, tamanho A3, para estimular a
adesão de novos filiados.
Ações de esclarecimento
O site tem repercutido as reuniões realizadas nos estados seja pela Direx ou pelos
Delegados Sindicais, quando as informações são repassadas pelos estados. Paraná, Pará,
São Paulo e Bahia, segundo levantamento realizado, são as Delegacias que encaminham,
frequentemente, informações sobre reuniões com os Fiscais.
A Diretoria de Comunicação realizou campanha de esclarecimento nos supermercados, em
parceria com Delegacias Sindicais interessadas, em razão do Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor. Em comemoração ao dia do FFA, alertamos os viajantes sobre os cuidados ao
trazer alimentos do exterior. Foram produzidos totens e materiais impressos com tais
orientações e distribuídos nos aeroportos internacionais. Além disso, durante o mês de
agosto foi deflagrado o movimento grevista dos Fiscais Federais Agropecuários com ampla
cobertura (nem sempre positiva) da imprensa. A greve da categoria foi citada mais de
1.000 vezes em veículos impressos e de internet.
Outro fato a se destacar foram as ações de distribuição de alimentos nos estados, conforme
orientação do Comando Nacional de Mobilização, para chamar a atenção da mídia após a
edição Medida Cautelar. A medida surtiu o efeito desejado uma vez que o tom das críticas
realizadas pelos veículos de comunicação foi amenizado, especialmente ao comparar a
greve dos Fiscais com a de outras carreiras que radicalizaram a greve.
Convênios
A Sede Nacional da ANFFA Sindical tem divulgado todos os convênios realizados pelos
estados. Recentemente a DSBA firmou parceria com uma rede de óticas. O material, após
ser encaminhado pela Delegacia, foi divulgado no site.
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Estimular a participação dos FFA
A greve realizada durante o mês de agosto foi responsável por engajar um número maior
de Fiscais Federais Agropecuários, o que pode ser comprovado pelo aumento de
participações em assembleias e no aumento no número de visitas ao site. No período de 6 a
31 de agosto o site recebeu 101.136 visitas (ago/2011 - 26.619 visitas). Em setembro de
2012 de setembro - foram 26.232 visitas (set/2011 - 16.344 visitas). O incremento também
pode ser atestado no recentemente documento colocado em consulta pelo Grupo Trabalho
Concurso de remoção, com mais de 80 interações dos Fiscais Federais Agropecuários.
Além disso, reformulamos o portal da ANFFA Sindical, atualizamos a plataforma,
integramos com twitter e facebook e estamos presentes nas principais redes sociais,
aumentando nossa presença com os públicos de interesse do Sindicato.
Meritocracia
Os itens relativos à meritocracia foram objetos de ação em março com o movimento
Meritocracia Já e constaram no discurso do Sindicato durante o movimento de greve. A
ANFFA Sindical realizou um treinamento de porta-vozes e buscou unificar o discurso
atendendo algumas premissas básicas: carência de mão-de-obra e meritocracia.
Concurso Público
A ANFFA Sindical realizou treinamento de porta-vozes durante o período de greve para
unificar o discurso. O assunto concurso público foi uma das bandeiras defendidas pelo
Sindicato, que tentou contextualizar a carência de fiscais federais agropecuários por meio
da divulgação de dados que mostram o pujante crescimento do agronegócio, além de
projeções para o futuro, em contraste a diminuição dos quadros técnicos, desde 2007 sem
concurso. Existe um compromisso do Secretário-Executivo em encaminhar ao Ministério
do Planejamento pedido para abertura de concurso público para preencher as vagas já
existentes. Nosso facebook tem informado diversos estudantes sobre o assunto.

SCS, Q.02, Ed. Jockey Club, 4º pavimento
Brasília/DF, CEP: 70.302-912

www.anffasindical.org.br

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Além das atividades desenvolvidas com vistas a atender o Plano de Operativo de 2012
foram, ainda, desenvolvidas as seguintes atividades:

1. Atualização de conteúdo do Site da ANFFA Sindical
2. Redação de notícias, ofícios e comunicados
3. Cobertura fotojornalística de reuniões com a participação da presidência e demais
diretores do Sindicato.
4. Elaboração, durante o movimento paredista, dos vídeos palavra do presidente
5. Reformulação do Site da ANFFA Sindical
6. Atualização e interação da ANFFA Sindical por meio dos perfis nas redes sociais
7. Realização da Campanha “Fiscal Federal Agropecuário: Garantindo a Qualidade e a
Força do Agronegócio Brasileiro”. Colocação de comunicação no Aeroporto de
Brasília
8. Criação de novo painel fotográfico para participação em feiras
9. Viabilização de espaço para divulgação das atividades da carreira na Conferência
Rio+20
10. Envio semanal de Newsletter aos filiados
11. Contratação de profissional para diagramar o jornal INFFO Sindical, monitorar as
redes sociais e fazer peças online e off-line
12. Realização da Campanha Meritocracia Já
13. Realização da Campanha “O Fiscal Pode ser Você”
14. Participação no Prêmio Congresso em Foco
15. Realização da Campanha “Bagagem 100% Legal”
16. Aumento do relacionamento do Sindicato com os formadores de opinião, por meio
da manutenção do serviço de assessoria de imprensa da empresa In Press Oficina,
que redigiu releases e artigos, promoveu encontros de relacionamento com
jornalistas. A ANFFA Sindical foi fonte de informação em diversas matérias e teve
um canal para divulgar suas mensagens nos meios de comunicação.
17. Produção e publicação de banners em comemoração aos dias dos profissionais que
compõem a carreira
18. Produção de banners para inserção no site
19. Atualização do material de papelaria
20. Elaboração de template para utilização em slide.
21. Realização de treinamento de porta-vozes durante o movimento grevista
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Brasília, 04 de dezembro de 2012.
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