COMUNICADO CNM No 002/2018
ORIENTAÇÕES PARA O
DIA NACIONAL DE VALORIZAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL
AGROPECUÁRIA

O Comando Nacional de Mobilização, após reunião com os delegados sindicais e ouvir
sugestões de ações a serem executadas na referida mobilização, vem sugerir ações a
serem desenvolvidas pelos AFFAs em comemoração ao Dia Nacional de Valorização da
Carreira de Auditoria Fiscal Federal Agropecuária, agendado para o dia 29 de junho de
2018 (sexta-feira), de acordo com a disponibilidade de cada delegacia sindical, como se
segue:
●

Mobilizar os AFFA para participar da AGNE, agendada para o dia 29.06.2018, para
discutir temas como:
o Reestruturação da SDA
▪ Ler e avaliar os trabalhos proposto pelo GT do ANFFASINDICAL
(minuta do projeto);
▪ Elaborar sugestões que possam colabora com o GT;
▪ Estudar os impactos que as mudanças trazem para a carreira, etc.

●

Realizar reuniões técnicas com os chefes de serviços, avaliando os trabalhos
desenvolvidos em cada SFA, alinhando as ações, planejando as atividades e
avaliando os trabalhos desenvolvidos.

●

Discutir, analisar a cartilha MAPA LEGAL, colaborar com sugestões de como executar
as atividades de forma a proteger o exercício dos AFFAs na condução dos trabalhos,
observando as áreas de atuação dos AFFAs que não foram descritas, bem como,
enriquecendo as que já foram contempladas;

●

Promover palestras com temas de interesse da carreira, bem como os interesses dos
AFFAs:
o Previdência Privada (FUNPRESP) X Previdência Oficial (INSS);
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o Assedio moral;
o Demais assuntos de interesse da DS.
●

Realizar atividades de integração entre os AFFAs, tais como, café da manhã, almoço,
lanche vespertino, trazer o AFFA para interagir e comemorar seu dia.

●

Realizar reuniões abordando temas como:
o Assuntos jurídicos, situação das demandas ajuizadas pelo ANFFA SINDICAL;
o Assuntos relevantes a cada DS.
o Criação de novas Sessões Sindicais;

●

Convidar parlamentares e candidatos comprometidos com nossas causas e pedir
apoio às demandas elencadas no comunicado CNM Nº 01/2018.

●

Intensificar as ações previstas na cartilha MAPA LEGAL, usando o direito de ser mais
criteriosos nas tomadas de decisões, no intuito de valorizar as atividades
desenvolvidas, bem como a carreira.

Brasília, 21 de junho de 2018.
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