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Caros colegas Auditores Fiscais
Federais Agropecuários,
O final do ano é sempre momento para fazermos
um retrospecto de nossas ações. Muitos diálogos foram empreendidos, diversas ações estabelecidas e
muitas dificuldades superadas.
Prioritariamente é necessário exaltar a participação louvável dos Auditores Fiscais Federais
Agropecuários em mais um ano em meio à pandemia de Covid-19. Trabalhamos de forma contínua, contribuímos com parcela fundamental para
a agropecuária brasileira e a segurança alimentar
nacional e mundial.
Internamente também celebramos o trabalho intenso da diretoria do Anffa Sindical em parceria com
os delegados sindicais. Empreendemos processos
de reorganização de diretorias e setores com o objetivo de otimizar processos, alocar recursos nas áreas
chave, aumentando eficiência e fazendo uso racional
dos recursos.
Para 2022, reafirmamos nosso compromisso de
permanecer lutando por nossas principais pautas,
garantindo a valorização da nossa carreira, a manutenção de nossas atribuições e seguir em busca de
novas, assim como a tão necessária realização de
concurso público.
Desse modo, externo meu agradecimento a todos
os colegas AFFAs desejando que a época de festas
seja repleta de saúde, paz e harmonia em seus lares,
e que 2022 seja um ano de sucesso para todos nós.

Campanha de impulsionamento de
conteúdos valoriza a carreira
Objetivo é fortalecer a imagem do AFFA como fundamental para o agronegócio.
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Decisão judicial favorável à carreira
Justiça declarou inconstitucionalidade dos Acordos de Cooperação Técnica firmados entre o Ministério da Agricultura e os municípios catarinenses.
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Impulsionamento de conteúdos nas redes
sociais fortalece a imagem do AFFA

E

mpenhado em alcançar um
público selecionado nas
redes sociais, o Anffa Sindical está realizando uma campanha de impulsionamento de conteúdos que valorizam a carreira.
O objetivo é fortalecer a imagem
do AFFA como sendo um ator
imprescindível para o desenvolvimento do agronegócio e o crescimento econômico do Brasil.
Contudo, é importante fazer com
que o conteúdo chegue ao público certo, garantindo a eficácia do
trabalho de impulsionamento. O
processo de “escolha” dos públicos-alvo de uma ação como essa
chama-se segmentação. Na campanha em questão foram escolhidos os seguintes públicos:
Usuários com interesses em temas que compõem o universo dos
AFFAs e suas áreas de atuação.
Pessoas que interagiram com
conteúdos do Anffa Sindical em
algum momento nas últimas
campanhas digitais.
Seguidores de canais que possuem temas de interesse relacionados ao conteúdo do Sindicato, e
Usuários que seguem parlamentares solícitos às pautas interessantes à carreira dos AFFAs no
Congresso, listados previamente
pela assessoria de comunicação
do Sindicato.
“Uma vez que os algoritmos
das redes sociais mudam bastante a cada dia, a principal dificuldade é com relação às mudanças
de regras para anúncios. Recentemente, quaisquer conteúdos
que meramente citem palavras
como ‘Covid’ ou ‘pandemia’ são
automaticamente barrados. Nessa situação, cabe à equipe que gerencia esses anúncios entrar em

contato com o suporte das redes
e do Google em busca de uma resposta ou de uma solução”, afirma
o gerente de contas de redes sociais, Jorge Felipe Takeda.
A campanha atual do Anffa
enfrentou esse problema e encontrou boas soluções. Segundo
Takeda, “no caso do Facebook e
do Instagram, solicitamos uma
revisão manual que posteriormente liberou a campanha da
entidade. Já com o Google (YouTube), através de contato telefônico, o vídeo foi manualmente
analisado, mas ainda assim o
conteúdo não foi aprovado para
impulsionamento por citar tais
palavras. Desse modo, a verba
que seria destinada ao YouTube foi remanejada para o Facebook/Instagram”, explica.
Essas dificuldades são espe-
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radas, basta saber contorná-las.
Afinal, em um cenário competitivo, é preciso se fazer conhecer,
apresentando à audiência o que
se tem de melhor.
“Estamos fazendo um investimento intenso em redes sociais como forma de alcançar,
com mais eficácia, esse público
selecionado. Essa é uma estratégia que já vem sendo implantada desde o ano passado, mas foi
intensificada agora em 2021 não
somente devido ao trabalho que
a Fundação Getúlio Vargas produziu, mas também em relação
às atividades realizadas pelos
AFFAs ao longo desse tempo.” e
finalizou: “Temos percebido bons
resultados que nos mostram que
estamos no caminho certo”, explica o diretor de Comunicação
do Sindicato, Antônio Andrade.

Jurídico

Decisão judicial favorável à carreira

F

oi proferida decisão transitada em julgada por Ação
Civil Pública que declarou a
ilegalidade e a inconstitucionalidade dos Acordos de Cooperação
Técnica firmados entre o Ministério da Agricultura Pecuária e Abas-
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tecimento (Mapa) e os municípios
catarinenses.
Determinou-se que o Poder Público se abstenha imediatamente
de firmar novos acordos no estado
de Santa Catarina, e que, gradativamente, em até dois anos, proceda o

cancelamento dos Acordos. Ainda,
que proceda a realização de concurso público e nomeação de novos servidores federais para suprir
a necessidade do Serviço de Inspeção Federal, estabelecendo cronograma e previsão orçamentária.
A Ação Civil Pública (ACP) é um
tipo de ação judicial destinada à
proteção de direitos difusos e coletivos, por iniciativa do Estado. As
sentenças em sede de ACP valerão
para todos, não somente entre as
partes do processo.
O Sindicato esclarece que tem
adotado as medidas jurídicas cabíveis para que, no âmbito nacional, o entendimento seja uniforme
quanto à necessidade de preservação das competências privativas
do cargo de Auditor Fiscal Federal
Agropecuário, como é o caso da
Ação Coletiva que visa impugnar
delegação usurpadora das competências da Carreira, prevista pelo
Decreto n. 10.419/2020.

Conaffa 2022 deve ocorrer em novembro

oi dada largada na contagem regressiva para o maior
evento da categoria: o Congresso Nacional dos Auditores
Fiscais Federais Agropecuários
(Conaffa) 2022. O evento, que será
no Rio de Janeiro, deve ocorrer em
meados de novembro, de acordo
com a coordenadora Verônica das
Neves Sant’Anna Ribeiro.
Ao todo, já foram realizadas
mais de dez reuniões pelos membros da comissão, composta por
alguns AFFAS filiados no Rio de
Janeiro, além de representantes da
Direx, do Conselho de Delegados
Sindicais e da DS/RJ. Segundo a
coordenadora, uma das características marcantes dessa comissão é a
atenção máxima dada à pandemia
para a garantia de um evento se-

sendo fazer uma economia, evitando gastos desnecessários com
deslocamento dos integrantes, de
maneira que sobrem mais recursos
para o evento, explicou.

guro aliada à questão da economia.
“Até agora, todos os nossos encontros foram virtuais. Sempre na última reunião de cada mês nós abordamos a questão do andamento da
pandemia no país e na cidade-sede
do evento. Além disso, o foco está
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Novidades – Esta edição trará
um novo formato, segundo Verônica Ribeiro. “Teremos mais espaço para painéis e mesas redondas,
pois queremos ouvir pessoas de
outras categorias e trazer conteúdo para o filiado e para o sindicato”, ressalta.
Outra mudança será em torno da oficina de teses. “Estamos
prevendo que aconteça em uma
etapa anterior ao Congresso
para que tenhamos mais espaço
na grade do evento com outros
debates”, esclareceu.

Espaço do Aposentado e Pensionista
Caros colegas,
O ano de 2021 foi mais um ano
duro, penoso, triste, saudoso, com
tantas mortes de parentes, amigos e colegas. Estamos vivos e não
perdemos o emprego – isso é uma
dádiva. Sendo assim, queremos
agradecer a Deus e a todos que nos
rodearam durante esta pandemia
nefasta que atingiu o mundo todo.
Quando lembro que nós, AFFAS,
estamos unidos e aliados nos mesmos objetivos nos dá ânimo para
continuarmos a luta em prol do
bem comum.
Acabamos de fazer uma reunião
com os diretores de Aposentados e
Pensionistas das Delegacias Sindicais e as manifestações dos colegas
foram animadoras. Nos deixaram
ainda mais engajados para vencermos as dificuldades que, porventura,
aparecerem.
Vamos adentrar em 2022 cheios
de esperança e dizer obrigado,
obrigado, obrigado. Desejamos
um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo a todos os colegas, familiares
e amigos espelhados pelo nosso
querido Brasil. Que Deus nos ajude
para que em 2022 fiquemos longe
do Coronavírus, que tantos dissabores e apreensão nos causou
nesses últimos dois anos. Se não
fizermos mais, é porque mais não
sabemos.

Jose Luiz Castilhos
Diretor de Aposentados e Pensionistas
Telmízio José da Cunha
Diretor do Departamento de Aposentados e Pensionistas
Fone: (51) 99135 0867
E-mail: aposentados@
anffasindical.org.br

Um abraço saudoso
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