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Categoria decide pelo estado de mobilização em

O

AGNE de 2 de maio

Com a aprovação da criação dos
comandos locais nos estados, em
breve, os filiados terão mais informações a respeito das ações a serem desenvolvidas, assim como
poderão participar ativamente dos
debates gerados nas bases.

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 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
e demais carreiras atuantes em regiões fronteiriças

Tomada de decisões – A realização
da AGNE do dia 2 de maio foi deliberada durante reunião da Diretoria Executiva, ocorrida no início de
abril, e influenciada pelo atual cenário político e institucional pelo

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.

s
filiados
que
participaram da
AGNE (Assembleia
Geral Nacional Extraordinária)
do
dia 2 de maio, que
tratou do estado de
mobilização, da Assembleia Geral Permanente e da criação dos Comandos
Locais,
aprovaram, em maioria,
os itens propostos
pela Direx (Diretoria Executiva) do
Anffa Sindical.
O resultado expressivo da Assembleia
revela não só o
compromisso da base com os propósitos do Sindicato, mas a disposição dos AFFAs (Auditores Fiscais
Federais Agropecuários) para mais
uma etapa crucial na busca da valorização da carreira, uma vez que
se iniciará, em breve, uma nova negociação junto ao Governo Federal
decorrente de campanha salarial.
“O próximo passo é a mobilização
da categoria para o enfrentamento
deste momento atual, sobretudo,
trabalhado os pleitos remuneratórios”, disse o presidente do Anffa

Sindical, Maurício Porto.

28 de abril: AFFAs protestam contra a reforma previdenciária

GT de segurança, saúde no trabalho e clima
organizacional inicia atividades

Centenas de Auditores Fiscais Federais Agropecuários foram às ruas para protestar contras as reformas propostas pelo Governo, dentre elas a previdenciária.

O próximo encontro ocorrerá entre os dias 22 a 25 de
maio, em Brasília. O objetivo dos encontros é diagnosticar ações no campo da atividade sindical relacionado
aos temas.
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Direx agradece apoio do SindiPFA à luta pela implementação da
meritocracia no Mapa

A

Direx do Anffa Sindical
agradeceu, via ofício, o
apoio recebido pelo SindiPFA (Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários) relativo à
operação Carne Fraca, da Polícia
Federal, que desvendou, com ajuda
de um AFFA (Auditor Fiscal Federal
Agropecuário), um esquema ilegal
junto a diversos frigoríficos.
Durante a manifestação de apoio, o

SindiPFA destacou a importância
da meritocracia no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, rechaçando as indicações
políticas para cargos técnicos por
serem nocivas às boas práticas da
Administração Pública, aos princípios constitucionais que as regem
e, consequentemente, à sociedade.
Ao agradecer o apoio, o Anffa Sindical reforçou que segue junto com

o SindiPFA “na defesa de um serviço público isento dos malefícios
e das práticas de irregularidades
patrocinadas por agentes revestidos de poder por apadrinhamento
político, mesmo que pertencentes
aos quadros de servidores, porém
desprovidos do compromisso ético
e moral, e do conhecimento técnico
adequado e exigido”.

Direx divulga ofício relativo ao ponto eletrônico

A

Direx do Anffa Sindical
protocolou o ofício 264/17,
endereçado ao coordenador-geral de Administração de Pessoas do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA),
Genilson Antonio Secchi de Ávila,
com posicionamento sobre a portaria 461/17. A norma regulamenta
o horário de funcionamento das
unidades administrativas, a jorna-

da de trabalho e as normas e procedimentos do registro eletrônico de
ponto dos servidores, empregados
públicos e estagiários.
No documento, a entidade considera, entre outros pontos, que as
atividades exercidas pelos AFFAs
(Auditores Fiscais Federais Agropecuários) não se compatibilizam
com a instituição do controle ele-

trônico de ponto, ante sua amplitude e complexidade e que a imprevisibilidade dessas ações impede
autorizações prévias para execução de serviço extraordinário.
O documento encerra solicitando
que os AFFAs sejam imediatamente desobrigados do registro eletrônico de ponto via medida administrativa.

GT sobre segurança, saúde no trabalho e clima
organizacional inicia atividades

O

GT (Grupo de Trabalho) Segurança e Saúde no Trabalho / Clima Organizacional
realizará, entre os dias 22 a 25 de
maio, em Brasília, sua segunda reunião. O objetivo dos encontros é
diagnosticar um cenário inicial de
ações no campo da atividade sindical relacionado aos temas.
O Grupo, que foi criado a partir das
diretrizes do III Conaffa (Congresso Nacional do Auditores Fiscais
Federais Agropecuários), realizado
em 2014, organizou sua primeira
reunião, em abril. Com prazo para
encerrar as atividades no segundo
semestre deste ano, os integrantes
vêm desempenhando o trabalho
baseados em três vertentes que, inclusive, dão o nome do GT: segurança do trabalho, saúde no trabalho e

clima organizacional.

servidores.

Segundo o Grupo, a expectativa é,
num primeiro momento, fazer uma
ação concreta de monitoramento
desses pontos, de maneira que tais
ações sejam incorporadas no rol
de atribuições do Anffa Sindical.
Futuramente, a intenção é fazer
com que essas ações repercutam
na administração do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento) para ampliar
o debate sobre a
necessidade de
se proporcionar
um clima organizacional mais
salutar e, consequentemente,
produtivo
aos

Em breve, todos os filiados receberão um questionário, elaborado
pelo GT, que será respondido online. O documento conterá questões
que envolvem a condição laboral
em diversas atividades e, portanto, precisam da colaboração de todos para que as ações decorrentes
do Grupo supram as necessidades
apontadas.
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AFFAs protestam em todo o país contra a reforma da previdência

A

cais) a engajarem os filiados nas
bases e, assim, contribuírem para o
engrandecimento da causa dos trabalhadores.

Os atos realizados no país tiveram
o apoio do Anffa Sindical, que incentivou as DS (Delegacias Sindi-

“Entendemos que só com a participação massiva conseguimos
resultado para as nossas lutas. E
os AFFAs mostraram que estão ao
lado da sociedade, na busca da manutenção dos direitos do trabalhador”, disse o presidente do Anffa

uditores Fiscais Federais
Agropecuários de todo o
país foram às ruas, no dia 28
de abril, para aumentar o coro contras as reformas propostas pelo Governo, dentre elas a previdenciária,
que trarão uma série de consequências danosas para a população.

Sindical, Maurício Porto.
Confira algumas fotos recebidas
pela DCom (Diretoria de Comunicação e Relações Públicas) vindas
de Goiás, Tocantins, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Sul, Ceplac,
Ilhéus, Porto do Rio, Piauí, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo.

Mobilização - MG

Mobilização - PE

Mobilização - SP

Mobilização - TO

Mobilização - RS

Mobilização - PI

Mobilização - MA

Mobilização - GO

Mobilização - Ceplac
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Mobilização - SE

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA

POR: JOSÉ LUIZ CASTILHOS

P

ara início de conversa, queremos nos desculpar com
o colega JOSÉ DE SOUTO
LIMA FILHO que saiu na coluna
do INFFOSINDICAL nº 65 de março de 2017, com o nome errado. Dr.
SOUTO, mais uma vez parabéns e
obrigado por tudo que você fez
em benefício do nosso querido e
amado Ministério da Agricultura.
• Nesta edição queremos homenagear mais dez colegas que já
passaram das nove décadas bem
vividas, são eles:
- Dylza Brazil Barboza – RJ
-Everaldo Oliveira de Amorim –
PB
- Expedito Versosa da Cruz – SP
-Fernando Basto Lima – PE
-Francisco de Jesus Vernetti –
RS
- Geraldo Amancio de Morais –
SC

diz: “Envelhecer é manter-se produtivo, ficando pegadas positivas
no chão da vida, as quais jamais
serão apagadas”. Muito obrigado
pelo livro, caro colega.

processos de execução da 2º parte do GDAFA. Desde o ano passado, quando fizemos uma reunião
com o referido escritório, nos foi
prometido e, até agora, nada!

• Nos dias 18 e 19 de abril, fizemos
uma reunião com os diretores
de Aposentados e Pensionistas
das Delegacias Sindicais, em São
Paulo – capital. Um dos objetivos
foi estimular os colegas para fazermos eventos direcionados aos
Aposentados e Pensionistas do
nosso Sindicato, que representam 45% dos associados. O evento contou com a presença do nosso presidente, Maurício Porto, do
delegado de São Paulo Ricardo,
do diretor de Departamento de
Comunicação Danilo Kaminura, e
fomos recepcionados pelo colega
DEAK, diretor da DS-SP. Se fizeram presentes 10 Delegacias Sindicais, a saber: MG, ES, PB, AL, RJ,
RS, SC, MA, PE e SP. Como sempre, contamos com a organização
da Márcia Almeida.

• “Não há outra maneira que não
seja continuar tendo sonhos, materializados em projetos, sem os
quais a vida deixa de ter sentido”.

- Geraldo Mendes de Olivieira
Costa – MA

• “Quem exercita o pragmatismo
tem uma maior percepção prática das coisas e, em geral, pouco
é surpreendido com as reações
humanas, pois não lhe domina o
chamado encantamento”.
• “Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre
rir ou chorar, ir ou ficar, desistir
ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o
mais importante é o DECIDIR”. Os
3 últimos tópicos acima são do
AFFA Luiz Ferreira da Silva, no
seu livro mencionado na coluna.
• Envelhecer é o único meio de viver muito tempo.
• “Verás quando tiver 50 anos”,
passei e não vi nada.

- Germano Mansueto Pezzi - RS
- Helvio Azevedo de Queiroz – PE

José Luiz Castilhos

- Iolanda Maria Gissoni – RJ
• O colega AFFA Luiz Ferreira da
Silva nos mandou um de seus livros, cujo titulo é “O SOL POENTE
DA VIDA”. Ele já escreveu 14 livros,
5 trabalhos técnicos e 3 antologias. É aposentado e reside em
Maceió- AL. Uma das suas frases

Diretor de Aposentados e Pensionistas
E-mail: aposentados@anffasindical.org.br
Participantes da reunião de Diretores de aposentados e

Fone: (61) 99135-0867

pensionistas em São Paulo - SP

• Estamos constantemente solicitando ao escritório Mota Advogados a listagem e os números dos
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