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Contratação de fiscais veterinários e concurso público são temas
de reunião com secretário de Defesa Agropecuária

O

secretário de Defesa
Agropecuária Luis
Rangel esteve no,
dia 6 de junho, com o presidente Maurício Porto, o
vice, Marcos Lessa, e membros do CNM (Comando Nacional de Mobilização) para
tratar sobre a recente decisão do MAPA de contratar,
em caráter de urgência,
médicos veterinários para o trabalho de inspeção de carnes. Além
dele, também participaram o diretor da DSV Marcos Vinícius Coelho,
a chefe de gabinete Ana Carolina
Lamy, o coordenador, Hideraldo Coelho, o coordenador da CGIE, Jorge
Caetano Júnior, a diretora do DFIP,
Janaína Garçone, o diretor do DIPOV, Fábio Florêncio, e o diretor do
DIPOA, José Luís Vargas,

o MAPA a decidir pela
contratação emergencial, uma vez que, por
meio das terceirizações,
não será possível atender as exigências dos
países para exportação,
“pelo menos pelo entendimento da categoria”.
zação de um novo concurso público
é um pleito antigo do Anffa Sindical, e que vem pedindo sistematicamente pela reposição do quadro
de AFFAs há anos.
“O fato é que o Governo não fez e,
agora em junho, falou em contratação emergencial. Isso é péssimo,
pois se deixou de realizar um concurso legítimo para contratar”, afirmou o secretário.

Na ocasião, Rangel justificou que
o atual momento vivenciado pelo
MAPA, pede estratégias que vêm
sendo traçadas pela SDA (Secretaria de Defesa Agropecuária) frente
aos novos desafios.

Para Rangel, acredita que as contratações temporárias podem ser
uma alavanca para a realização de
concurso, uma vez que o prazo máximo de atuação dos profissionais
contratados será de dois anos.

O secretário afirma que a crise no
setor de carnes e fechamento de
mercados internacionais serviu de
alavanca para a decisão das contratações temporárias, mas ressalta que isso em nada interfere na
realização de um concurso público
para o cargo de AFFA (Auditor Fiscal Federal Agropecuário).

O presidente do Sindicato, Maurício Porto, reiterou a necessidade
de novos certames e lembrou que
muitos aprovados no concurso anterior não foram chamados, mesmo
com um déficit enorme de profissionais na área.

“O ministro Blairo identificou que,
diante das nossas necessidades, era impossível prescindir os
AFFAs. Isso enfraqueceu o discurso de privatização e terceirização
no MAPA, mas não no parlamento”,
reforçou.
Rangel destacou, ainda, que a reali-

Já o vice-presidente do
Sindicato Marcos Lessa relembrou que, com exceção da
SDA, o ministro da Agricultura não
mantém diálogo aberto com a Categoria e só admitiu a necessidade de
um concurso público após pressão
internacional com a crise da carne
no Brasil.
“Não somos contra a modernização
do sistema, mas queremos participar e ser inseridos na discussão do
processo de construção desse novo
modelo misto, com AFFAs e técnicos”, conta Lessa.
Sobre as escalas de trabalho do VIGIAGRO, o secretário afirmou que
uma modificação depende da análise de notas técnicas que devem
ser enviadas pelas Superintendências Federais de Agricultura dos
Estados.
Até o fechamento desta edição, o
assunto seria retomado, desta vez
entre membros dos comandos locais (CLM) e nacional de Mobilização (CNM).

O sindicalista ressaltou, também,
que a contratação
temporária
Presidente homenageia os 17 anos da carreira
de médicos veterinários não saNesta edição, o presidente do Anffa Sindical, Maunará o problema
rício Porto, parabenizou aos filiados pelos 17 anos
de fechamento de
da carreira, comemorados no dia 30 de junho, e cimercados, um dos
tou o orgulho de ser AFFA, mesmo diante dos perprincipais moticalços.
vos que levaram
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P

rezado (a) Auditor(a) Fiscal
Federal Agropecuário (a),

Em junho, a carreira completou mais um ano de vida. É um
momento, sem dúvida, festivo e
engrandecedor, mas, ao mesmo
tempo, desafiante. Apesar de ainda não termos atingido a maioridade, muitas são as etapas que
vêm sendo consolidadas, pouco a
pouco, para que consigamos chegar aonde almejamos.
Estamos nos estruturando e nos
estabelecendo cada vez mais nos
cenários político e social. Apesar
da turbulenta situação pela qual
passa o país, comprometido por
uma profunda crise política, institucional, moral e econômica,
nossa carreira segue, apesar dos
percalços, da falta de recursos e
de pessoal, dentre tantas outras
dificuldades, cumprindo o papel
de garantir a segurança dos re-

banhos e das lavouras; prevenir o
controle e a erradicação de pragas
e doenças; inspecionar campos
de produção de sementes, entre
dezenas de outras atividades tão
essenciais.
Ao assumirmos a função de Auditores Fiscais Federais Agropecuários (as), agentes públicos que
somos, assumimos garantir um
bem precioso que é a qualidade
de vida, a saúde e a segurança alimentar às famílias brasileiras.
Por isso, nesses 17 anos de existência, além de festejar a alegria
de existirmos enquanto carreira,
nos orgulhemos da nossa história que, ainda que recente, já é vitoriosa e, certamente, continuará
contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do
país.
Maurício Porto

Direx consegue diminuir valor de reajuste da Unimed/FESP
para filiados

A

pós negociações da Diretoria Nacional Executiva (Direx), por meio da operadora
de planos de saúde Uniconsult, a
Unimed/FESP diminuiu o índice de
reajuste de seus planos, para filiados do Anffa Sindical, de 15% para
11,07%.

De acordo com a Secretaria de Administração do Sindicato, os novos
valores passam a valer em 1º de
agosto. Neste mesmo mês, estarão
disponíveis novas adesões sem carência, outra conquista da Direx.

Para mais informações, contatar a
Uniconsult pelo telefone ( 11 ) 21744222 ou pelo e-mail contato@uniconsultsaude.com.br

CTASP aprova parecer favorável ao PL 3831/2015

O

presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto, o vice,
Marcos Lessa, o diretor de
Relações Institucionais, Alfredo
Dantas, o diretor do Departamento
de Administração, Ronaldo Romney e o representante da seção sindical de Itabuna (BA), Luiz Sérgio
Santana acompanharam, dia 5 de
julho, votação e aprovação de parecer favorável ao PL 3831/15 pela Comissão de Trabalho, Administração
e Serviço Público (CTASP). O Proje-

to estabelece normas gerais para a
negociação coletiva na Administração Pública direta, Autarquias e
fundações públicas dos poderes da
União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
“Essa é uma vitória almejada há
mais de 30 anos, uma vez que o
servidor público só tem data-base
quando faz greve e o Governo abre
alguma negociação”, ressaltou o
presidente Maurício Porto.
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A matéria seguirá para votação da
Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJC).

Novo Estatuto já está vigente

O

Novo Estatuto do Anffa Sindical já está em vigor desde o
dia 10 de julho. O documento
é resultado de um ano de análise do
Grupo de Trabalho (GT) de Revisão
do Estatuto que concluiu e encaminhou alterações para votação em
Assembleia Geral Nacional Extraordinária (AGNE) em abril de 2017.
O GT avaliou, durante o período
de um ano, aproximadamente 700
proposições, incluindo as apresentadas pelos filiados dentro do prazo para consulta pública. Para ter
acesso ao documento, basta clicar
no menu superior do site, intitulado “Institucional” e, em seguida,
“Estatuto e Regimento”.
De acordo com Ricardo Aurélio, coordenador do GT, o novo texto desburocratiza ações do Sindicato, tra-

C

zendo agilidade e transparência no
processo de modernização.
“O Novo Estatuto traz possibilidades como o uso do voto eletrônico
para assembleias e eleições do Anffa Sindical a partir de 2018, além
de melhorar a estrutura organizacional do Sindicato envolvendo as
Delegacias Sindicais”, ressalta Ricardo, que também é diretor de departamento de Administração do
Anffa Sindical.
Ainda segundo Ricardo, além da
modernização do Estatuto, a Diretoria Nacional Executiva (Direx)
trabalha, agora, no novo Regimento
Interno do Sindicato, que deve entrar em vigor até setembro deste
ano.
Assembleia- O novo estatuto foi um

dos itens apreciados pela categoria
nas AGNEs (Assembleias Gerais
Nacionais Extraordinárias), realizadas dia 10 de abril.
A ata, publicada dez dias depois, registrou a aprovação do novo texto,
que entraria, até então, em vigência
em 90 dias. Também ficou definido
que o novo texto não contemplaria
o pleito eleitoral de 2017, que se encontra em andamento.
“Parabenizamos e agradecemos o
GT de Revisão do Estatuto pelo trabalho, sendo este mais um degrau
na atualização, modernização e
consolidação da nossa agremiação.
Cumprimos com êxito mais uma
diretriz do III Conaffa”, ressaltou à
época o presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto.

DCom divulga série de matérias sobre demandas
que originaram de teses do Conaffa

om a proximidade do IV Conaffa (Congresso Nacional
dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários) a DCom vem
preparando uma série de matérias lembrando algumas das teses
apresentadas pela categoria e que,
hoje, implementadas, cumprem
seu papel no sentido de aprimorar
as ações sindicais e valorizar cada
vez mais a carreira de AFFA (Auditor Fiscal Federal Agropecuário).
Além de cumprir com o propósito

de enobrecer a história do evento
de maior relevância do Sindicato,
as matérias, que serão divulgadas
no site do Sindicato, buscam incentivar os filiados que estão se
preparando para a próxima edição
do evento, que este ano ocorre em
Brasília, durante os dias 2 e 6 de outubro.
“Não apenas por ser o fórum maior
de discussões da categoria, gostaria de conclamar a todos para estarem conosco em mais uma edição

3

do Conaffa por ser este o espaço
dedicado para os debates de novas
ideias que, com o trabalho do Sindicato, poderão ampliar as conquistas profissionais e financeiras dos
Auditores Fiscais Federais Agropecuários”, disse o presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto.
O tema do IV Conaffa é “Auditoria e
Fiscalização Federal Agropecuária:
desafios e perspectivas de fortalecimento”. O prazo final para envio
de teses é 31 de julho.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA

POR: JOSÉ LUIZ CASTILHOS

R

ecentemente fizemos um
Encontro de Aposentados
e Pensionistas junto à Delegacia Sindical de Sergipe. Tivemos 15 participantes com quatro
palestras, onde uma foi proferida
pela filha do Delegado Sindical,
, Luana Duarte Lopes, a quem
agradecemos. Foi um evento
muito proveitoso, segundo os
participantes, e usamos a oportunidade para agradecer a todos,
principalmente ao Delegado Sindical Edmilson da Silva.

-José Vieira Aguiar
- Leda Biaggio Fonteles
-Libencio Borges Mundim
•Tivemos a grande honra de receber homenagem da Delegacia
Sindical de Minas Gerais, pelos
serviços prestados à nossa categoria. Agradecemos ao Delegado Rubens, ao Diretor Ismael e a
todos os colegas das Alterosas
(MG). Queremos dividir esta homenagem com todos os aposentados e pensionistas do nosso
Sindicato e com toda a Direx, em
especial ao Presidente Maurício,
que tem dado todo apoio à nossa
Diretoria.

RIR, REZAR, PENSAR, SONHAR,
SER AMIGO, DIVERTIR-SE, TRABALHAR, AMAR E SER AMADO,
SER ÚTIL AOS OUTROS, são alguns itens recomendados pelos
autores.
•A gente só escreve a história, escrevendo outra e não anulando a
primeira.
•A melhor idade é quando a gente
deixa de completar anos e começa a completar sonhos.
•Para envelhecer de modo elegante é preciso evitar a solidão. É
no olhar dos outros que descobrimos o nosso brilho.

Encontro em Sergipe

•Dia 30 de junho foi comemorado
o Dia do Auditor Fiscal Federal
Agropecuário. Parabéns a todos
os colegas!
•Nossa homenagem aos aposentados que já completaram mais
de 90 anos:
- Ivan Neves Andrade
-João Pedro dos Santos Oliveira
Filho
-Jorge Borges dos Santos
-Jose Christovam Santos
- José de Souto Lima Filho
- José Freire de Faria
-José Henrique Cavalcanti Pinto
da Carvalheira

Na foto, (Ismael , Rubens, Castilhos e esposa, e Maurício)

•Recentemente, recebi dois livros
escritos pelo colega Luiz Santos
da Silva e sua esposa Ruth Maurer da Silva – Editora Paulinas,
cujos títulos são: Saúde na família e na Escola, e Vigilantes da
saúde, uma opção de vida. Vale a
pena ler, pois, nos ajudarão a viver melhor.

• “Deus nunca disse que a jornada
seria fácil, mas disse que a chegada valeria à pena”.
VAMOS EM FRENTE.
José Luiz Castilhos
Diretor de Aposentados e Pensionistas
E-mail: aposentados@anffasindical.org.br

Fone: (61) 99135-0867
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