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Filiados decidirão pelo estado de mobilização

A

Direx do Anffa Sindical divulgou, dia 12 de abril, o edital de convocação da AGNE
(Assembleia Geral Nacional Extraordinária) para o dia 2 de maio que
tratará, entre outros assuntos, do
estado de mobilização da categoria
e da criação dos Comandos Locais
de Mobilização.
O assunto foi deliberado
na última reunião da Diretoria Executiva, ocorrida
entre os dias 4 e 7 de abril,
e influenciado pelo atual
cenário político e institucional pelo qual passa o
Executivo e as instâncias
legislativas. A iniciativa
também vai ao encontro
das deliberações da AGNE
de 10 de abril, que tratou da
reivindicação e da falta do
cumprimento de diversos
itens constantes da última
negociação dos Auditores Fiscais
Federais Agropecuários (AFFAs)
com o Governo, no que diz respeito
à pauta administrativa da carreira.
São eles, a realização plurianual de
concursos públicos para o cargo,
a implementação do processo de
meritocracia, a reestruturação da
Enagro (Escola Nacional de Gestão
Agropecuária) e a regulamentação
da Lei nº 12.855/2013, que concede
o Adicional de Fronteira aos AFFAs

durante AGNE de maio
e demais carreiras atuantes em regiões fronteiriças
Na prática, o estado de mobilização
dá mais agilidade na tomada de decisões que, por ventura, precisem
ser tomadas caso haja um cenário
adverso aos interesses da categoria.

mentos da operação Carne Fraca,
da Polícia Federal são, na opinião
do dirigente, uma prova de que
questões essenciais como a meritocracia e a recomposição do quadro de AFFAs devem ser implementadas urgentemente, sob pena
de prejudicar a credibilidade do
país no cenário internacional.
As investigações estão, inclusive, alinhadas aos objetivos da categoria, no sentido
de aprimorar a inspeção de
produtos de origem animal
no Brasil. A entidade acrescenta que as denúncias
constam de processo administrativo que tramita no
Mapa desde 2010.

“Ficou evidenciado o aspecto
negativo dessas indicações
políticas para cargos de atialimentacaosegura.anffasindical.org.br/ vidades técnicas, prejudicando o próprio sistema de fiscali“Além de podermos nos antecipar
zação agropecuária do país. No que
nas ações, por meio das nossas insdiz respeito aos concursos públitâncias deliberativas, o estado de
cos, o próprio ministro [Blairo Mamobilização nos prepara para um
ggi] reconheceu tal necessidade.
novo período de negociação salaLogo, não estamos pedindo nada
rial com o Governo, tendo em vista
que seja além do necessário para
que o último acordo se encerrou em
o bom desempenho de nossas atrijaneiro deste ano, não sendo desbuições, do Ministério da Agriculcartada a possibilidade, inclusive,
tura, Pecuária e Abastecimento e,
de paralisações”, disse o presidente
consequentemente, para o Brasil”,
do Anffa Sindical, Maurício Porto.
reiterou Maurício Porto.
Reconhecimento – Os desdobra-

DCom realiza videoconferência durante AGNEs de
abril

Recadastramento é fundamental para recebimento
de proventos

Cinco Delegacias Sindicais participaram voluntariamente do teste de transmissão ao vivo de duas
AGNEs, que ocorreram dia 10 de abril e trataram do
novo estatuto e da nova pauta de reivindicações da
categoria.

Em virtude da decisão favorável da Justiça, impetrado
com o objetivo de impedir que alguns AFFA’s sofressem
descontos em folha a título de ressarcimento da VPNI-GEL, a Diretoria de Assuntos Jurídicos solicita a todas
as DS que entrem em contato com esses filiados beneficiados.
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Ato: AFFAs e outras categorias cobram regulamentação do
Adicional de Fronteiras

D

ezenas de servidores públicos, dentre eles AFFAs
(Auditores Fiscais Federais
Agropecuários), contemplados pela
Lei nº 12.855/13, que trata da regulamentação da Indenização de Fronteiras, se mobilizaram, dia 31 de
março, em Foz do Iguaçu (PR), para
cobrar a implementação da norma.

fe do escritório do MAPA em Foz
do Iguaçu, Adilson Sato, além dos
AFFAs do Paraná Luíz Alberto Stape e Nelson Alves Rodrigues.
“Queremos somar forças na luta

por este pleito tão importante para
todas essas categorias que trabalham arriscando sua segurança e
suas vidas em locais fronteiriços”,
afirma Maurício Porto.

Munidos de faixas, cartazes e camisetas de protesto, o grupo percorreu cerca de 4km até a Ponte
Internacional da Amizade, que faz
divisa entre Brasil e Paraguai.
Participaram o presidente do Anffa
Sindical, Maurício Porto, o diretor
de Comunicação e Relações Públicas, Roberto Siqueira Filho, o che-

Novo RIISPOA fecha porta para terceirizações

O

presidente Michel Temer e
o ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento,
Blairo Maggi, assinaram, em março,
o novo Regulamento da Inspeção
Industrial e Sanitária de Produtos
de Origem Animal (RIISPOA).
Entre as mudanças, estão a atribuição de atividades para servidores do MAPA e o aumento da multa
máxima de 15 para 500 mil reais a
ser aplicada para empresas em situação de irregularidades.
“Essa garantia das atribuições para
o pessoal do MAPA fecha as portas
para uma possível terceirização,
que era uma grande preocupação

Foto: Carlos Silva MAPA

da Categoria. Já essa correção no
valor máximo das multas é altamente positiva, pois inibe as empresas quanto às irregularidades”,

explica o presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto.

Mapa divulga resultado final do processo para adidos agrícolas

O

Boletim de Pessoal e de
Serviços Extraordinário do
Ministério da Agricultura
divulgou o edital com o resultado final no processo interno de seleção
de candidatos ao cargo de Adidos
Agrícolas junto a missões diplomáticas brasileiras no exterior.
Ao todo foram selecionadas 34 pessoas. De acordo com a AFFA inte-

grante da Coordenação de Gestão
de Adidos Agrícolas, Laucir Gonçalves, o próximo passo agora é a
realização do curso de capacitação, previsto para maio. “No final
deste curso será possível aferir
uma nova e, então, de acordo com
o rendimento dos selecionados, haverá uma reclassificação. Quando
sair o edital de abertura dos postos,
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haverá a candidatura e os cinco
melhores posicionados irão para
entrevista. Destes, três farão treinamentos e formarão uma lista tríplice para avaliação do ministro”,
explica. Vale ressaltar que, além
dos selecionados no último certame, integram o quadro de acesso
seis ex-adidos agrícolas.

C

DCom realiza videoconferência durante AGNEs de abril

inco Delegacias Sindicais
participaram
voluntariamente do teste de transmissão ao vivo de duas AGNEs
(Assembleias Gerais Nacionais Extraordinárias), que ocorreram dia 10
de abril e trataram do novo estatuto
e da nova pauta de reivindicações
da categoria.
Às 14h (horário de Brasília), o AFFA
(Auditor Fiscal Federal Agropecu-

A

ário) Ricardo Aurélio, um dos integrantes do Grupo de Trabalho do
Estatuto, esclareceu dúvidas via
canal do YouTube, disponibilizado
pela Dcom (Diretoria de Comunicação e Relações Públicas).
“A experiência foi importante. É
preciso usar a tecnologia para instigar os colegas a contribuírem
cada vez mais”, disse o delegado
sindical do Espírito Santo, Louren-

ço Marques Júnior.
A iniciativa da Dcom foi apresentada como proposta durante a última
reunião do CDS (Conselho de Delegados Sindicais), realizada entre
os dias 13 e 17 de março. Na oportunidade, todas as DS foram convidadas a participar voluntariamente
do experimento.

Jurídico precisa de dados dos filiados para buscar
ressarcimento de descontos indevidos

lguns filiados inscritos na
lista divulgada pela AGU
(Advocacia-Geral da União)
decorrente da decisão favorável da
Justiça sobre o Mandado de Segurança n. 0018153-52.2010.4.01.3400
podem vir a não receber os benefícios por falta de dados necessários.
A ação foi impetrada com o objetivo
de impedir que alguns AFFA (Auditores Fiscais Federais Agropecuários) sofressem descontos em folha
a título de ressarcimento da VPNI-GEL (Gratificação de Localidade) e,
para que seja possível fazer o cálculo dos valores a serem ressarcidos pela União dos descontos indevidos anteriores à ação, é essencial
que as DS (Delegacias Sindicais)
entrem em contato com filiados
inscritos na lista e repassem esses
dados ao Anffa Sindical.
A lista com os nomes dos contemplados na ação, pode ser conferida na aba “jurídico” localizada no
menu superior do site do Sindicato.
Os documentos que subsidiarão a
cobrança judicial são as fichas financeiras dos filiados referentes
aos anos 2010 e 2011. Confira a lista
no QR Code ou no link abaixo.

https://goo.gl/nnBTB8

A solicitação dessas
informações foi divulgada na
página institucional
da entidade

e na edição de janeiro do Inffo Sindical. Mas, de lá para cá, dos 103
AFFAs da lista, dentre os quais 20
não são filiados, apenas 65 enviaram as fichas de financeiras para
análise. Restam 20 filiados que ainda não enviaram o documento.
Vale ressaltar que o prazo prescricional para que sejam ajuizadas as
execuções é março de 2018 e que a
falta dos documentos impede o trâmite da execução do mencionado
processo. É preciso destacar ainda
que a execução processual pelo Anffa Sindical será realizada apenas
em benefício dos filiados à entidade.
O recebimento deste montante será
feito por meio da execução processual e quanto mais rápido as informações chegarem aos endereços
eletrônicos da Diretoria de Assuntos Jurídicos, mais célere será o
processo de pagamento da Gratificação de Localidade. Os e-mails
são: advogada@anffasindical.org.
br , advocacia@anffasindical.org.
br e juridico@anffasindical.org.br.
A Diretoria de Assuntos Jurídicos esclarece também que a lista
elaborada pela AGU pode conter
irregularidade quanto aos nomes
apresentados. Assim, aqueles que,
mesmo não descritos na lista, verificarem que no decorrer dos anos
de 2010 e 2011 sofreram descontos
em razão da parcela VPNI – GEL,
deverão encaminhar as fichas financeiras daquele período às DS,
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para serem contemplados na execução processual.
Entenda mais – Em março de 2013
o processo sobre o Mandado de Segurança que trata do ressarcimento
da VPNI-GEL transitou em julgado e, neste período, o Juízo da 16ª
Vara Federal indeferiu o pedido de
restituição dos valores descontados diretamente em folha de pagamento, determinando que eventual
cobrança deverá obedecer a sistemática de precatórios (execução
contra a Fazenda Pública). No mesmo ano, o Sindicato requereu que a
restituição dos valores descontados indevidamente fosse efetuada
diretamente nos contracheques
dos filiados, por folha suplementar.
Porém, o pedido foi indeferido por
entender que a satisfação do crédito pleiteado deverá obedecer a sistemática dos precatórios.
Ficou definido, então, que o cumprimento do julgado consistiria na cobrança dos valores indevidamente
descontados a título de restituição
ao erário (obrigação de pagar).
Vitória– Vale ressaltar que, diferente das outras ações defendidas em
prol dos filiados em curso, esta é a
primeira ação de execução em que
não há possibilidade de a União
recorrer da decisão. Portanto, tal
resultado é considerado mais uma
vitória para o Anffa Sindical, uma
vez que suas ações estão sempre
voltadas à defesa dos direitos de
seus filiados.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA

POR: JOSÉ LUIZ CASTILHOS

• Recebemos carta do colega
Victorio Emanuel Constantino
Coda, endereçado ao presidente
Maurício Porto, onde ele, em bela
redação, condena atos que denigrem alguns colegas da nossa categoria, se referindo ao episódio
da “Carne Fraca”. Ele é filiado na
DS-RJ e reside em Anápolis-GO
e já passou dos 90 anos de idade.
É um exemplo para todos nós a
sua participação nos assuntos do
nosso Sindicato.
• Temos 62 colegas aposentados
e/ou pensionistas que já passaram dos 90 anos de idade. Durante esta coluna, vamos nominar de
10 em 10 em ordem alfabética até
atingir todos, como uma forma de
homenagear as 9 décadas bem
vividas. São eles:
- Abdon Pereira da Silva – PE
- Adelaide de Araujo Lima Barcellos – RJ
- Affonso Maximiliano Ribeiro –
SC
- Alais da Rocha Andrade – MG

- Ana Rita de Oliveira Galvão – PE
- Carolina de Oliveira Junqueira
Ayres – MA
- Dulce Rosa de Lima e Silva-PR
- Edna Maylor Garcia – MG
- Elcy de Camargo Romeu- GO
• Em todas as edições vou lembrá-los que é obrigatório o RECADASTRAMENTO, sob a pena de
não receber seus proventos. Deve
ser feito no mês de seu aniversário no Banco do Brasil ou no RH
do MAPA.
• No dia 10 de abril, foi feita a Assembleia Geral para aprovação
das nossas reivindicações junto
ao MAPA e ao Ministério do Planejamento, bem como do estatuto do nosso Sindicato. Quem não
pôde comparecer, peço que se
inteire dos itens que foram aprovados.
• Os aposentados e Pensionistas já somaram 45% dos sócios
do Anffa Sindical, recentemente
eram 37% e o percentual deverá

aumentar, uma vez que 35% dos
ativos já receberam abono de
permanência, ou seja, já podem
se aposentar.
• Seja o primeiro a lutar por uma
causa justa.
• Não confunda conforto com felicidade, e não confunda riqueza
com sucesso.
• Em Uberaba temos um colega
que edita um informativo chamado “NOTÍCIAS DO POSTE”, o
autor é o AFFA Sebastião Pedro
de Barros. Uma boa maneira de
não ficar ocioso após a aposentadoria. Na edição nº 30- ano 04,
uma de suas preciosidades diz:
Não gosto de ir a casamentos
porque minhas tias sempre dizem - “O próximo vai ser você”.
Acabei com elas, retribuindo nos
enterros: - “As próximas vão ser
vocês”. (risos)
José Luiz Castilhos
Diretor de Aposentados e Pensionistas
E-mail: aposentados@anffasindical.org.br

Fone: (61) 99135-0867
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