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Atuação politico-sindical 

A necessária retomada da discussão na base: 

• Postura propositiva: as discussões aqui nunca foram restritas a uma tabela salarial, 

sempre buscaram melhorias para a política agrária e pela instituição 

• Restabelecer os nossos ambientes de discussão e foco na Carreira: eleições passam, 

governos passam, nós permanecemos; é preciso superar a polarização 

• Independente de quem governa, temos uma obrigação institucional de defender os 

nossos interesses 

• Discussões só de WhatsApp não geram resultados; precisa de olho no olho; propostas 

de realização de reuniões regulares e discussões temáticas nas regionais 

• O que discutimos precisa reverberar nas bases 

• A Diretoria não faz isso sozinho; precisamos de vocês 



Atuação politico-sindical 

Atuação político-sindical interna: 

• Clube de vantagens - PFAClub 

• Campanha de valorização do PFA 

• Brindes 

• Cartão de aniversário 

• Criação de um vídeo institucional do Sindicato 

• Campanha de sindicalização 

• Estruturar contato com as regionais 

• Realização do III CNPFA (2021) 

 

 



Atuação parlamentar 

Participação em fóruns e organizações 

• Fonacate, Sistema Confea/Crea, FAO, Organizações setoriais e Universidades 

Contato com parlamentares 

• Acesso ao parlamento cada vez mais difícil 

• O contato nas bases é imprescindível; a linguagem do político é voto 

• Independente de quem governa, temos uma obrigação institucional de defender os 

nossos interesses 

Reforma da Previdência 

• Conseguimos reverter alguns danos, mas a reforma passou com facilidade 

Reforma Administrativa 
• Precisamos nos mobilizar 

• Mobilização aprovada para dia 18 de março 

Lutar contra ameaças para voltar a buscar conquistas para a categoria 



Formação Profissional e Sindical 

Mestrado na Universidade de Jaén (Espanha) 

• Continuidade e aperfeiçoamento da parceria entre SindPFA e Universidade 

Iniciativas de Formação Sindical 

• Realização e incentivo de iniciativas nacionais e regionais 

Busca por capacitação profissional no Incra 

• Estruturação de um programa continuado 

• Repetição de iniciativas da época da Assinagro 

Programa de incentivo à Formação e Capacitação Profissional 

• Diretoria define orçamento anual e temas prioritários 

• Filiados, Delegados Sindicais podem propor 

• Editais 



Atuação política 

Atuação político-sindical no Incra: 

• Qualificação da gestão administrativa do Incra 

• Apresentações técnicas aos novos gestores (inclusive nas regionais) 

• Fortalecimento das Câmaras Técnicas 

• Atuação na temática do ITR 

• Busca por capacitação profissional 

• Mudanças legais nas Carreira (atribuições) 

• Melhoria do ambiente de trabalho e segurança laboral 

Programa de Consultorias 

• Intermédio da participação de PFAs (inclusive aposentados) em 

consultorias 

 



Assuntos jurídicos 

Aperfeiçoamento da Assessoria Jurídica regular 

• Nova contratação em 2016 

• Repactuação contratual em 2019 

• Atendimento às demandas de consultas jurídicas com maior rapidez 

• Atuação focada em temas de Carreira e do Serviço Público; ex.: reforma da 

Previdência, reforma administrativa, Funpresp, Geap, benefícios, etc. 

Atendimento jurídico e comunicação 

• Aperfeiçoamento do atendimento do Sindicato na área jurídica 

• Opção específica no PABX 

• Acompanhamento regular de todos os processes, ex.: GDAPA 

Assistência Jurídica individual 

• Criação de programa de assistência acessível aos filiados em causas individuais 

relacionadas ao exercício do cargo 

 



Comunicação 

Atuação mais abrangente nas redes sociais 

• Quase todos usam redes sociais como Facebook e WhatsApp; precisamos alcança-los 

• Ressalva: essas redes não têm ferramentas para ir além da discussão para 

formas mais envolvidas de organização 

• Elas promovem a informação e fomentam a discussão, que tem que sair delas 

• Criação de uma conta no Instagram 

• Criação informativo semanal para redes sociais e grupos de whatsapp (Giro SindPFA) 

• Estruturar envio regular de listas de transmissão 

• Aperfeiçoar acompanhamento de discussões em grupos de whatsapp pelos 

colaboradores, pelos Diretores e Delegados Sindicais 

 

Atualizar o site e desenvolver ferramentas de gestão 

Boletim Informativo 

 



Gestão administrativa financeira 

Responsabilidade fiscal 

• Os gastos e a operação das contas são feitos sempre com muita responsabilidade 

• Todas as despesas passam pelo Dir. Presidente e pelo Dir. Financeiro (até 20 salários) 

• De 20 a 100 salários mínimos: Diretoria Colegiada 

• Acima de 100 salários mínimos: Assembleia Geral 

• Reservas técnicas: para o CNPFA e fundo de contingência 

Prestação de Contas em dia 

• Aprovação das contas pelo Conselho Fiscal sem nenhuma ressalva há anos 

• Aprovação pela Assembleia em dia; de 2019 em breve 

Resultados 

• Formamos uma equipe multidisciplinar 

• Fizemos a estruturação da nossa sala em 2019 

• Possibilidade de fazer encontros como este 



Políticas para aposentados 

Inserção dos aposentados na agenda da categoria 

Canal do aposentado 

• Opção específica no PABX do SindPFA 

• Funcionários preparados ao atendimento 

Realização do Encontro de Aposentados 

• Resgate da história 

• Buscar uma participação plural 

Inserir os aposentados na comunicação do Sindicato 

• Boletim Informativo inaugura “Aposentados em destaque” 

• Comunicação mais próxima com o whatsapp 

• Inseri-los nos repasses, nas convocatórias de reuniões etc. 

Políticas de preparação para a aposentadoria 




