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Grupos formados pelo CNM apresentam
primeiros resultados em reunião

N

o início de junho o CNM
(Comando Nacional de Mobilização) realizou sua primeira reunião para dar sequência
à definição de metodologias de trabalho que garantam ações planejadas e eficazes à categoria.
Ao longo de três dias de reunião,
os integrantes apresentaram os
primeiros resultados dos quatro
grupos, criados na primeira reunião, ocorrida no mês anterior, e
considerados fundamentais para
o trabalho preliminar junto aos Comandos Regionais e Locais de Mobilização.
As apresentações ocorreram após
a atualização dos últimos acontecimentos decorrentes relacionados à
mobilização por parte da Direx (Diretoria Executiva).

O primeiro dos grupos, que fará um
feedback para saber pontos fortes e
fracos sob a ótica da base, diagnosticará a estrutura física e verificará contatos com instituições afins,
entre outras ações, já montou um
questionário que foi enviado aos
delegados sindicais para obtenção
de todas as respostas relacionadas.
Até o momento, o grupo 2, que ficou responsável por estruturar os
comandos nos estados e levantar
quem são os participantes, conse-

guiu reunir um cadastro com
cerca de 120 pessoas relacionadas aos CLM (Comandos
Locais de Mobilização), delegados sindicais e secretários gerais de DS (Delegacias
Sindicais). A iniciativa tem o
objetivo de fortalecer e unificar o efetivo que trabalhará
fortemente nos estados, uma
vez que ainda haviam DS
que não tinham indicado os
seus representantes.
O terceiro grupo, chamado de relações institucionais, também apresentou a quantidade de instituições
parceiras e alinhadas aos interesses do Sindicato e que podem vir a
colaborar de alguma maneira com
a mobilização da categoria. O próximo passo será contatá-las para
fazer essa aproximação.
Por fim, o quarto e último grupo,
responsável por hierarquizar a
pauta de reivindicações, hoje com
12 itens, disponibilizou aos filiados uma pesquisa questionando-os
sobre o assunto. A pesquisa ficará
disponível no site do Sindicato por
tempo indeterminado.
Além dos resultados preliminares
dos grupos, os integrantes do CNM
já montaram algumas estratégias a
serem implementadas, seguindo o
cronograma da AGNE (Assembleia

CNM reunido na sede do Anffa Sindical

Geral Nacional Extraordinária), na
medida em que forem dando formato à infraestrutura necessária
para tais realizações.
A próxima reunião do CNM será
entre os dias 5 e 7 de julho. “Até lá,
já teremos muitas informações nas
mãos, de maneira que poderemos
dar o curso necessário ao nosso
cronograma de atividades”, disse o
coordenador do CNM, Antônio Andrade.
Vale lembrar que somente após
a fase preliminar será possível a
adoção da segunda etapa de trabalho, que consiste na execução dos
trabalhos dos grupos. Por isso, é
importante que os filiados e as lideranças sindicais estejam engajados e colaborem com o processo de
busca de informações que otimizarão ainda mais o trabalho do CNM.

AFFA de MG recebe homenagem

Filiados já podem iniciar formação de chapas

A AFFA Myriam Aparecida Guimarães Leal Alvisi
foi agraciada com a Comenda Antônio Secundino
de São José, pelos 37 anos dedicados ao Ministério da Agricultura. A solenidade ocorreu em maio,
durante a Festa Nacional do Milho, em Patos de
Minas.

Apesar de o prazo para o registro das candidaturas voltadas aos cargos das Diretorias-Executivas das Unidades de Federação, das Seções Sindicais e do Conselho
Fiscal se iniciar no dia 24 julho, os filiados interessados
em participar do pleito já podem começar a organizar a
formação das chapas.
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AFFA de MG tem trabalho reconhecido ao receber homenagem

O

s 37 anos de carreira da
AFFA (Auditora Fiscal Federal Agropecuária) Myriam
Aparecida Guimarães Leal Alvisi
dedicados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
foram reconhecidos no dia 26 de
maio, em Patos de Minas, durante a
Festa Nacional do Milho.

de tantas crises no país vermos
nosso trabalho em destaque traz

uma imensa alegria. Fiquei muito
surpresa e emocionada”, conta.

Em meio à uma homenagem às
personalidades que contribuíram
para o desenvolvimento da agricultura, pecuária, abastecimento,
saneamento e meio ambiente no
estado de Minas Gerais, a filiada foi
agraciada com a Comenda Antônio
Secundino de São José.
Aposentada desde abril deste ano,
Myriam se diz orgulhosa por vivenciar este momento. Atuante por 32
anos só no Laboratório Oficial de
Análise de Sementes Supervisor,
como responsável técnica, ela acredita que esse reconhecimento é importante não apenas para ela, mas
para toda a categoria. “Em tempos

Homenagem a Myriam Aparecida Guimarães Leal

Plano de Saúde: Assefaz comunica novos valores

A

pesar das inúmeras tentativas da Direx junto à diretoria da Assefaz para minimizar o valor do reajuste do plano
de saúde, que passa a valer a partir
de 1º de julho, o aumento ficou em
17,10%.
Segundo o secretário de Administração do Anffa Sindical, Luiz Gonzaga Filho, a Diretoria Executiva

vinha se reunindo desde de março
deste ano com a empresa, na expectativa de negociar uma porcentagem menor, o que, infelizmente,
não foi possível.
O assunto foi levado para a próxima
reunião da Direx, que ocorreu entre
os dias 19 e 22 de junho, em Brasília.

CNM divulga comunicado nº 1 aos filiados

O

CNM (Comando Nacional
de Mobilização) divulgou o
comunicado nº 1, relativo
ao planejamento de trabalho dos
integrantes. O documento, que se
encontra no site do Sindicato, trata

das estratégias a serem adotadas
pelo Comando, definidas durante
reunião ocorrida entre os dias 22 e
24 de maio, na sede do Anffa Sindical, em Brasília. A reunião iniciou
com a eleição dos cinco represen-
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tantes dos Comandos Regionais de
Mobilização, conforme determina o
Regimento Interno do Anffa Sindical.

Filiados já podem iniciar formação de chapas para
próximas eleições

A

pesar de o prazo para o registro das candidaturas
voltadas aos cargos das Diretorias-Executivas das Unidades
de Federação, das Seções Sindicais
e do Conselho Fiscal se iniciar no
dia 24 julho, com a publicação do
edital no Diário Oficial, os filiados
interessados em participar do pleito já podem começar a organizar a
formação das chapas.

Bloco C, 4º pavimento, Edifício
Jockey Club, Brasília - DF – CEP:
70302-912, com o preenchimento
dos anexos II e III do Regulamento
Eleitoral, até às 18h daquela data.
Quaisquer outros informes relativos ao pleito podem ser conferidos
na página inicial do site do Sindicato. Basta acessar o menu superior “Institucional/O Sindicato/
Eleições”.

“Como ainda há um prazo razoável, aqueles que tiverem interesse
em se organizar agora, estarão se
antecipando, sendo, consequentemente, os primeiros a inscreverem
seus grupos após a abertura do prazo para a inscrição. Com isso, não
correm o risco de perderem o prazo
para o registro, que é de apenas 20
dias”, disse o presidente da Comissão Eleitoral, Orasil Romeu Bandini.

Para facilitar as inscrições e a conferência pela Comissão Eleitoral, os
documentos devem ser digitalizados e enviados para o email: eleitoral@anffasindical.org.br. Vale
ressaltar
que,
ainda assim, os
documentos originais precisam
ser enviados via
Correios. A data
de postagem é
que valerá como
data de registro
da candidatura.

O prazo para o registro das candidaturas se encerrará no dia 14 de
agosto. Os documentos necessários poderão ser enviados para o
endereço do Anffa Sindical: Setor
Comercial Sul, Quadra 2, Lote 157,

participar plenamente do pleito
eleitoral, considerado um momento tão importante e vital para a
categoria, é necessário que o cadastro esteja atualizado junto ao
Sindicato. Desta forma, será possível informar aos colegas todos os
acontecimentos que permeiam os
interesses dos filiados.
Para isso, basta acessar o menu
superior do site do Anffa Sindical
intitulado “área do filiado” e clicar
em “atualização cadastral”. Caso
não consiga, entre em contato pelo
e-mail: cadastro@anffasindical.org.br.

Cadastro - Para
que todos possam

Jurídico volta a alertar filiados contra possíveis
golpes usando o nome do Sindicato

A

Diretoria de Assuntos Jurídicos do Anffa Sindical volta
a alertar os filiados, especialmente aposentados e pensionistas,
sobre tentativas de golpes usando o
nome do Sindicato.
No dia 13 de junho, a assistente administrativa da DS/SP, Ana Santos,
informou que a delegacia recebeu
reclamações de dois filiados aposentados afirmando terem recebido
ligação de uma pessoa que os informava sobre a existência de uma
ação referente ao “Plano Geral da
Carreira de 10,83% que estava sendo
pago a todos os AFFAs”.
O golpista pedia, ainda, que fosse

feito contato através de um número
de telefone repassado por ele, com
uma segunda pessoa, da Procuradoria Geral da União. “Ao contatar
o número repassado pelo golpista, o
filiado foi informado que havia um
valor altíssimo de precatório a receber, porém entre custas processuais
e serviços advocatícios, ele deveria
fazer um TED num valor aproximado de 18 mil reais em nome de José
Welson Brito Nogueira”, explica
Ana.
A advogada do Anffa Sindical, Vivyanne Paiva, ressalta que esses
golpes geralmente referem-se sobre
ações judiciais e dão diretrizes para
o recebimento de valores expressi-
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vos da Justiça em razão do ganho
de demanda coletiva, condicionando o recebimento a pagamento
(transferência) de percentuais.
“Tal prática não é realizada pelos
órgãos do judiciário, portanto, os
filiados não devem realizar o pagamento de qualquer valor, tampouco
repassar informações como endereço e número de conta bancária”,
ressalta a advogada.
Sendo assim, a Diretoria de Assuntos Jurídicos reitera que a Justiça
não faz cobranças prévias com relação à execução de ações, sejam
relacionadas ao Anffa Sindical ou
não.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA

POR: JOSÉ LUIZ CASTILHOS

N

o dia 25 de maio fizemos
um Encontro de Aposentados e Pensionistas junto à Delegacia Sindical do Piauí.
Estavam presentes 16 colegas de
PI e quatro do MA, totalizando 20
participantes. Foram proferidas
quatro palestras e desenvolvemos um grande congraçamento entre todos os participantes.
Agradecemos a acolhida do Delegado Sindical Valdemar, da Diretora Janina Gonçalves e principalmente dos participantes do
encontro.
•No encontro realizado no PI, tivemos uma brilhante palestra do
professor Alexsandro Sertão –
Membro do Conselho do Regime
próprio da Previdência do estado
do Piauí, sobre a reforma da Previdência (PEC 287).

tem 92 anos e participou ativamente do evento. Foi o primeiro a

Site: www.trf1.jus.br
Ao abrir a página, terá uma janela
“CONSULTA PROCESSUAL”, e três
opções:
Curso de aposentados realizado no Paraiba

chegar e o último a sair.

1º - TRF1 1ª região = Deixar como
está.

• A pedido dos colegas da PB, faço
abaixo, uma simulação de cálculo do INSS e de pensões.

2º - nº do processo = clicar na
seta e escolher a opção NOME DA
PARTE.

CÁLCULO DE INSS DO APOSENTADO.

3º – Abaixo, vai abrir uma linha.
É só digitar o seu nome completo.
Assim vão abrir todos os processos no seu nome. Basta clicar em
cada um e pedir para imprimir.

Subsidio 10.00,00
- 5.000,00

= teto do INSS

5.000,00
X 11%
550,00 PAGARÁ DE INSS
CÁLCULO DE PENSÕES
Subsidio = 10.000,00
- 5.000,00 Teto do INSS

Encontro de aposentados realizado no Piauí

•Nos dias 1º e 2 de junho , fizemos
um curso de Preparação para
Aposentadoria junto à Delegacia
da Paraíba. Compareceram 30
colegas que, ao final, fizeram avaliação. O resultado foi de 77,3%
ótimo e 22,7% avaliaram como
bom. Agradecemos a todos, principalmente ao Delegado Sindical
Mageciene (Magé) e ao Diretor
de Aposentados e Pensionistas,
João Berquimas, que nos receberam muito bem.
• O colega Nilton Bastos Lisboa

felizmente não temos novidade.
Vejam abaixo a maneira de cada
um acessar o seu processo, que
tem 20 colegas em cada um.

5.000,00
X 70%
3.500,00
+ 5.000,00 = somar o teto do
INSS
Total 8.500,00 é o que o(a)
pensionista vai receber.
Os números usados acima são fictícios.

•Quanto ao Processão GDAFA, in-

• Dia 9 de maio participamos de
reunião do Mosap (Movimento
dos Aposentados do Brasil), onde
se fizeram presentes 24 entidades. Foram discutidas estratégias a serem seguidas por todas
as entidades, contra a Reforma
da Previdência. Ficou decidido,
também, que o Mosap será signatário da ação judicial solicitando
auditoria pública nas contas da
Previdência.
•Em todos os eventos que realizamos sempre contamos com a
presença do Presidente Mauricio
Porto, que tem dado apoio irrestrito à nossa Diretoria, a quem
agradecemos.
José Luiz Castilhos
Diretor de Aposentados e Pensionistas
E-mail: aposentados@anffasindical.org.br

Fone: (61) 99135-0867
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