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GT’s mantêm ritmo de trabalho para atender cronograma

A

s reuniões dos GT’s (Grupos de Trabalho) da Enagro (Escola Nacional
de Gestão Agropecuária), da meritocracia, do reordenamento e distribuição de servidores da pasta e do adicional
de fronteiras, criados após o fechamento
do acordo entre o Sindicato e o Ministério
da Agricultura para tratar de itens da pauta administrativa, continuam em ampla
atividade.
No que diz respeito à questão da
meritocracia, os representantes
do Sindicato no GT que trata sobre o assunto, Laucir Gonçalves
e Alexander Dornelles, apresentaram aos integrantes do CNM
(Comando Nacional de Mobilização) uma minuta de Portaria,
elaborada por parte do GT, que
foca, inicialmente, no estabelecimento de critérios para nomeação dos superintendentes.
O documento ressalta, entre
outros itens, que os candidatos serão avaliados pela sua formação e experiência
profissional e pela proposta de trabalho a
partir de parâmetros meritocráticos com
pontuações pré-estabelecidas. Além disso, os servidores devem ser efetivos do
quadro de pessoal.
O tema foi amplamente debatido durante a reunião do Comando, que ocorreu
entre os dias 4 e 6 de abril. Foi decidida
a criação de um cronograma de ações
sobre o tema e sugestões que podem ser
agregadas ao texto que vem sendo elaborado pelo GT e a realização de um seminário, com data a ser definida, que faça
um amplo debate sobre a meritocracia, a
corrupção e a terceirização no Brasil.
Também haverá a convocação de uma
AGNE (Assembleia Geral Nacional Extraordinária) após publicação do resultado
do GT.
Reordenamento - Durante a segunda
reunião do Grupo de Trabalho do Plano

de Reordenamento e Distribuição dos
servidores, ocorrida no dia 8 de abril, os
participantes relataram as dificuldades
enfrentadas para realizar o trabalho, incluindo escassez de tempo e dificuldades para obtenção de dados atualizados,
inexistência de parâmetros e índices que
permitam avaliação das demandas e da
real necessidade de pessoal.

Janaína Moreira Mendonça (Ceará).
Adicional de Fronteiras - O GT de indenização de fronteiras esteve reunido, pela
segunda vez, no dia 7 de abril para discutir
com o secretário de Defesa Agropecuária,
Luís Eduardo Pacifici Rangel, documentos
relacionados ao tema da regulamentação
da Lei Nº 12.855/2013, que institui adicional de fronteiras.
De acordo com Cristovão
Morelly, representante do Sindicato no grupo, os arquivos já
circulavam tanto no Ministério
como em outros órgãos que
também estão trabalhando para
apresentar sugestões para a regulamentação da lei.

Na ocasião, o representante da Coordenação de Inteligência e Estudos Estratégicos (CIEE/DGE), Warley Efrem Campos,
apresentou o projeto em curso no Departamento de Gestão Estratégica, com objetivo de estabelecer critérios para avaliar
a demanda de fiscalização por área específica do ministério da Agricultura. Foi
acordada a utilização do projeto como
parte integrante do relatório do GT.
Considerando que a previsão de implementação deste projeto é de até dois
anos, e que um dos objetivos principais
do GT é apontar a necessidade de realização de concursos públicos, os participantes concordaram em utilizar o trabalho
de reordenamento de 2012, bem como
eventuais levantamentos realizados nas
áreas técnicas da SDA, como base para
uma proposta de curto prazo do quantitativo de servidores necessários.
Como representantes do Sindicato participam o diretor de Política Profissional, Alexandre José Scarpelini, e a filiada

Márcio Squilassi, diretor de
Assuntos Jurídicos do Anffa
Sindical e também representante do Sindicato no GT, explica
que, agora, com base nos documentos analisados, “será elaborada uma
proposta de minuta que servirá como
base para a criação da proposta de decreto de regulamentação da lei”.
Enagro - Os representantes do GT da
Enagro (Escola Nacional de Gestão Agropecuária) continuam discutindo o modelo do regimento interno da Escola, considerado complexo por possuir vinculação
com outras estruturas do ministério da
Agricultura.
A ideia é de que o documento possa harmonizar com a estrutura dos órgãos de
RH (Recursos Humanos) e da Binagri (Biblioteca Nacional de Agricultura).
Até o momento, os integrantes já debateram a metodologia dos trabalhos, a
estrutura organizacional e apresentaram
a proposta conceitual da Enagro, que é
fundamentada em três pilares: capacitação, mapeamento de competências e
gestão do conhecimento.

Curtas
Sindicato participa de ato contra PL que altera lei de responsabilidade fiscal

O

Anffa Sindical e demais entidades sindicais participaram,
na sede do Sindpol, em Brasília, de um ato contra o PLP (Projeto
de Lei Complementar) 257/2016.
O projeto, enviado ao Congresso Na-

cional no dia 22 de março para autorizar o refinanciamento da dívida dos
Estados e do Distrito Federal, prevê alterações na Lei de Responsabilidade
Fiscal que aprofundam as restrições
em relação aos servidores federais,
estaduais e municipais. Foi decidido,

após pressão de governadores, que a
votação será direta, no dia 5 de junho,
não havendo formação de comissão
para estudo prévio. Entidades buscam meios para reverter a decisão.

Anffa Sindical e Unafa reafirmam pacto contra terceirização

R

epresentantes da Unafa (União
Nacional dos Fiscais Agropecuários), em diversas regiões do
país se reuniram, no dia 17 de março,
com integrantes do CDS (Conselho
de Delegados Sindicais), para assinar

documento que reafirma o pacto, feito em 2015, contra o Projeto de Lei nº
334/2015, que prevê a terceirização e
a privatização da inspeção de produtos de origem animal.

“A reafirmação do pacto fortalece
o processo de trabalho contrário à
pretensão do projeto”, ressalta o presidente do Anffa Sindical, Maurício
Porto.

Envio de fotos das carteiras dos aposentados e pensionistas termina dia 23

S

e encerra no dia 23 de abril o
prazo para que as DS (Delegacias Sindicais) encaminhem para
a Direx (Diretoria Executiva) do Anffa
Sindical as fotografias 3x4 dos aposentados e pensionistas a elas vincu-

lados para a confecção de carteira de
identificação.
O prazo passou a contar a partir do
envio da circular nº. 3 da Diretoria de
Aposentados e Pensionistas, enca-
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minhada a todas as DS no dia 23 de
fevereiro. Após essa data, caso haja
solicitação de carteira, esta ficará a
cargo da Delegacia a qual o filiado é
vinculado.

Nós somos o Anffa

E

ncerrando a rodada de apresentações do corpo funcional do
Anffa Sindical, pelo projeto “Nós
somos o Anffa”, o Inffo Sindical homenageia nesta edição as equipes da
Diretoria de Assuntos Jurídicos e da

Diretoria de Comunicação e Relações
Públicas.
No próximo mês, os leitores poderão
conhecer melhor os funcionários que
atuam nas DS’s (Delegacias Sindicais).

Todas as edições dedicarão espaço
para valorizar os colaboradores que
tanto contribuem para contribuir
para o fortalecimento desta entidade
sindical.

Vivyane

Patrícia

Fernanda

Pedro

Advogada
No Anffa Sindical desde 2012

Advogada
No Anffa Sindical desde 2015

Jornalista
No Anffa Sindical desde 2016

Analista de Comunicação
No Anffa Sindical desde 2015

Plano de Saúde: sindicato esclarece filiados

C

omo já é de conhecimento de
todos, o Ministério da Agricultura, em 31 de março de 2016,
encerrou contrato com a Aliança Administradora de Benefícios, deixando
inúmeros servidores e seus dependentes desamparados com relação à
assistência médica. E, até o momento, não apresentou solução que atendesse às necessidades dos beneficiários.
Diante desse descaso da administração do Mapa, o Anffa Sindical ingressou com medida judicial visando
garantir, aos seus filiados, a migração
para planos de saúde individual nas
mesmas condições vigentes até então.
Porém, em decisão de tutela antecipada, o pedido foi indeferido porque
o magistrado entendeu que o objeto
é individual.
Dessa forma, o Sindicato orienta seus
filiados que ingressem individualmente com ações na justiça. Para

aqueles que optarem por esta condição, a Diretoria de Assuntos Jurídicos
orienta apresentar requerimento junto ao plano, solicitando a migração.
Caso o filiado queira fazer um contrato individual com a Aliança Administradora, a resolução do Conselho de
Saúde Suplementar, de 25 de março
de 1999, garante que, se contratado
até 30 de abril, este não poderá exigir carência. Desta maneira, com esta
garantia, o filiado também pode ingressar na justiça para cobrar o cumprimento da norma.
Vale lembrar que todas as medidas
adotadas pelo Sindicato são apenas
sugestões, uma vez que a entidade
não é parte envolvida no contrato
que envolve o ministério e a operadora do plano de saúde, e que a intenção é tentar resguardá-los o máximo
possível dos transtornos causados
por este infortúnio.
Alternativa - Para minimizar esse impasse, a Direx reforça que os filiados
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que, por ora, se encontram desassistidos da cobertura de um plano de
saúde podem optar pela adesão dos
serviços da Assefaz. Para isso, basta
procurar uma unidade da operadora
de saúde na sua região ou mesmo fazer o pedido pelo site da instituição.
Vale lembrar que é necessária a cópia
de um termo da DS (Delegacia Sindical) a qual é vinculado, comprovando
estar em dia com suas obrigações sindicais.
Cabe observar que uma cláusula contratual entre o Anffa Sindical e a Assefaz permite que, no mês de aniversário da celebração do convênio, que
é em julho, sejam admitidas novas
adesões sem a carência exigida na
legislação, tanto para titulares como
para os seus dependentes.
A Direx entrou em contato com todas
as Delegacias Sindicais para reforçar
os esclarecimentos sobre a questão,
de maneira que as informações sejam
amplamente divulgadas aos filiados
nas bases.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA

POR: JOSÉ LUIZ CASTILHOS

Acabamos de fazer reunião
com os diretores de Aposentados
e Pensionistas das DS (Delegacias
Sindicais). Foram apresentadas e
discutidas as metas para o ano de
2016, que deverão ser desenvolvidas pela Diretoria Nacional e pelas
DS.

sentados e Pensionistas, no prazo
até 23 de abril.
5) Confeccionar a carteira para
aqueles que têm foto na ficha de
inscrição.

A avaliação final da reunião,
feita pelos participantes, foi ótima
por unanimidade, sendo que todos
relataram que suas expectativas foram atingidas.

Não se esqueçam de fazer o recadastramento junto ao Banco do
Brasil no mês de seu aniversário.
Quem não fizer ficará sem receber
seus proventos. Todo ano é necessário fazer essa atualização. É só levar os documentos.

Foram 27 metas discutidas e
aprovadas. Publicaremos algumas
delas no boletim, uma vez que para
todas não teremos espaço.

O nosso colega Moacir Sobreira
(diretor de Aposentados e Pensionistas DS/PE) escreveu 20 orientações para idosos. Eis algumas :

1) Fazer quatro cursos de Preparação para Aposentadoria durante o
ano de 2016.

A vida é muito curta para beber
vinho ruim.

2) Realizar sete encontros de Aposentados e Pensionistas .
3) Atualizar o cadastro.
4) Enviar foto 3x4, conforme circular número 3 da Diretoria de Apo-

Sempre compre o melhor e
mais bonito. Após a morte, o dinheiro só gera ódio e ressentimento.
Mantenha vivo o amor, ame
seu parceiro, ame a vida, ame seu
próximo.

Seja vaidoso (a).
Vá ao cabeleireiro, frequente o
salão de beleza, faça as unhas, vá
ao médico, frequente o dentista,
use perfume. Porque se agora você
não é bonito pelo menos é bem
conservado.
Sempre se mantenha atualizado. Leia livros e jornais, ouça rádio,
assista TV, utilize a internet, envie e
responda e-mails. Chame os amigos.
Respeite a opinião dos mais jovens. Muitos deles estão bem preparados para a vida.
Não faça caso do que dizem a
seu respeito, e menos do que pensam sobre você.

José Luiz Castilhos
Diretor de Aposentados e Pensionistas
E-mail: aposentados@anffasindical.org.br
Fone: (61) 9135-0867

Reunião com os diretores de Aposentados e Pensionistas das DS
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