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Há 12 anos nascia o Anffa Sindical

A

idealização da estruturação
e valorização de uma carreira ainda nova, mas que já
vinha sendo fruto de trabalho árduo há pelo menos duas décadas,
foi o que motivou a todos no sonho
de também construir um legado através de uma entidade
que representasse os então
Fiscais Federais Agropecuários. O sonho teve como base
a Anffa Sindical, associação
que acompanhou os primeiros
passos da carreira e muito contribuiu para dar a solidificação
necessária para o que hoje conhecemos como o resultado de
muita luta e esforço em prol do
reconhecimento da carreira: o
Anffa Sindical.

pecuária), a exclusividade do cargo
para atuação como adido agrícola,
o novo RIISPOA (Regulamento de
Inspeção Industrial e Sanitária de
Produtos de Origem Animal), entre
outros.
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mam, assim, que os AFFAs estão no
protagonismo dos temas que elevam o país a um dos patamares de
liderança no agrobusiness. E, claro,
todos esses frutos estão entrelaçados com a história do Sindicato.

anos

ANFFA SINDICAL

Carreira - Mas, apesar de alguns avanços, muitos outros
pleitos seguem em curso,
como a questão da meritocracia, do porte de armas, da
ampliação dos municípios
contemplados com a indenização de fronteiras, da edição
de mais concursos públicos,
entre outros, em que o Anffa Sindical sempre esteve e
continuará combativo, junto a
seus filiados, no sentido de valorizar cada vez mais a nossa
categoria, que neste mesmo
mês completa a maioridade.

Pautado pela defesa dos direitos individuais e coletivos dos Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários
filiados, seja em qualquer nível
Apesar dos percalços e das vitórias
Como não lembrar também do reou instância, assim como a coora serem alcançadas, a felicidade
conhecimento da importância que
denação e a representação de seus
vem duplicada, posto que, após 18
as atividades decorrentes do cargo
interesses, o Sindicato comemorou,
anos de existência, temos o recotrazem para a economia e, consedia 5 de junho, 12 anos de existênnhecimento da sociedade como
quentemente, para o desenvolvicia. Ao longo desse período, muitos
os profissionais responsáveis por
mento do país por meio dos dados
foram os percalços, mas também as
garantir a segurança alimentar naobtidos com o estudo da FGV (Funconquistas; não apenas no que diz
cional, a abertura de mercados indação Getúlio Vargas), que ressalrespeito à trajetória remuneratória,
ternacionais para os produtos do
taram o impacto que essa carreira
mas também a demandas relativas
agronegócio nacional e o controle e
traz para a produção e exportação
à pauta administrativa.
erradicação de doenças e pragas na
agropecuária no Brasil?
área vegetal e animal.
Hoje, Auditores Fiscais Federais
Mais recentemente, a carreira coAgropecuários, os filiados vivenciaO Sindicato só tem sentido com a
lheu os bons resultados do trabalho
ram ao longo desses 12 anos, além
participação de todos. Neste senticom a titularidade do Brasil como
da nomenclatura, avanços signifido, parabéns ao Anffa Sindical! Papaís livre de febre aftosa com vacicantes como a criação da Enagro
rabéns para todos os filiados!
nação. Resultados esses que confir(Escola Nacional de Gestão Agro-

Café com Anffa Sindical encerra ciclo de visitas

Sindicato homenageia AFFAs

Projeto que busca interação com as bases deve retomar
atividades no segundo semestre deste ano.

No mês de reconhecimento do Brasil como livre de aftosa com vacinação, o Sindicato produziu vídeos sobre
essa conquista
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Visitas a parlamentares das bases reforçam pleitos da categoria

O

reflexo do projeto Café com
Anffa Sindical vem dando
muitos resultados. A partir
das reuniões, ocorridas em várias
regiões do país, com esclarecimentos e informações sobre a importância de algumas ações sindicais,
como o trabalho parlamentar, aumentou a aproximação de filiados
com os políticos das bases.
Nos meses de maio e junho não
foi diferente. Muitos foram as audiências para tratar de alguns dos
assuntos mais importantes para a
carreira, como a ampliação da lista
de municípios atendidos pelo adicional de fronteiras, o nivelamento salarial com às demais
carreiras de auditoria, a edição
de concursos públicos, entre
outros.

Dep. Alberto Fraga

Dep. Sandro Alex

sindical do Paraná, Ricardo Guimarães Piazzetta (DS-PR), esteve, juntamente com filiados, reunido com
o deputado Sandro Alex (PSD/PR),
em Ponta Grossa. Durante a audiência, os AFFAs entregaram um ofício com um resumo das atividades
desempenhadas pela categoria e a
busca de alguns de seus pleitos. Ao
final, o grupo colocou Alex a par da
situação do adicional de fronteiras
no estado, e a correção da lista de
municípios contemplados com incentivo.
Três dias depois, outro parlamen-

tar, o deputado federal Luiz Nishimori (PR-PR), protocolou, junto ao
ministro do MPDG (Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão), Esteves Colnago, um ofício solicitando a equiparação salarial da carreira. O ofício ressalta
que a solicitação é um pleito justo,
“considerando a importância dessa
categoria para a segurança alimentar de toda a população brasileira e
para o agronegócio”. Este e outros
assuntos foram tratados junto ao
parlamentar durante reunião, dia 7
de maio, com um grupo de AFFAs
em seu gabinete, em Maringá.

Brasília - No DF, os representantes da DS local estiveram,
dia 7 de maio, com o deputado Alberto Fraga (DEM-DF). O
parlamentar relatou as dificuldades do período político, mas
se comprometeu a assinar e
encaminhar a Emenda Aditiva ao PLO 2019, que trata do
nivelamento da carreira. Ao final, Fraga solicitou que o Anffa
Sindical mantenha-o informado sobre os prazos para encaminhamento da Emenda e outros documentos necessários.
Paraná - Dia 14/05, o delegado
Dep. Nishimori
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lamento, a realizar um trabalho de
gestão dentro do orçamento para
contemplar o nivelamento salarial, bem como a oportunidade para
possibilitar recursos que viabilizem a contratação de novos Auditores Agropecuários, que só é possível através do concurso público.
Dep. Christiane Yared

O delegado sindical, e filiados,
também entregaram um ofício,
que trata dos pleitos da categoria,
ao deputado federal Rubens Bueno (PPS-PR). O parlamentar disse achar as reivindicações justas
e comprometeu-se em trabalhar
dentro do possível para atendê-las,
além de viabilizar uma audiência
pública com o ministro do Planejamento para tratar dos assuntos.

Dep. Rubens Bueno

Em Curitiba, dia 14 de maio, a deputada Christiane Yared (PR/PR)
recebeu filiados para tratar de assuntos referentes aos principais
pleitos da categoria. A parlamentar,
que acabou de entrar na Comissão
de Agricultura, já vem apoiando os
interesses da carreira desde 2015,
quando se posicionou contra a terceirização da inspeção agropecuária e, agora, comprometeu-se novamente com a categoria.
No dia 21/05, outro grupo coordenado pelo delegado sindical do Paraná esteve no escritório regional da
deputada federal Leandre (PV-PR).
A parlamentar se dispôs, além de
fazer a defesa da categoria no Par-

No dia seguinte (22), foi a vez de
o delegado sindical do Paraná,
acompanhado de colegas AFFAs,
buscar apoio do deputado federal
Toninho Wandscheer (PROS-PR).
O parlamentar, que é coordenador
da bancada federal do estado no
Congresso Nacional, disse que dará
destaque especial à solicitação do
adicional de fronteiras.
De acordo com Piazzetta,
Wandscheer ficou perplexo com as disparidades
que estão acontecendo
com a categoria e realizará um trabalho coordenado pela bancada para
tentar corrigir estas discrepâncias. No dia 25/05,
foi a vez do deputado Luiz
Carlos Hauly (PSDB-PR)
receber filiados paranaenses, incluindo o Diretor
de Comunicação e Relações Públicas, Roberto Siqueira Filho. Hauly
foi solícito em atender aos pedidos
e afirmou que fará gestões, junto ao
Ministério do Planejamento. A pedido do parlamentar, os dirigentes
do Anffa Sindical irão procurá-lo,
em Brasília, para o pedido de encaminhamento da emenda ao Ministério do Planejamento.
No dia 25/05, o deputado federal Luciano Ducci (PSB/PR), que é membro da CMO e da FPA (Frente Parlamentar de Agricultura) recebeu o
delegado sindical do Paraná e demais colegas. Ao debater parte dos
pleitos da categoria (nivelamento
salarial, adicional de fronteiras,
entre outros), o parlamentar pron-

Dep. Toninho Wandscheer

Dep. Osmar Bertoldi
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Dep. Luiz Carlos Hauly

tamente se mostrou favorável às
demandas e ligou para seus assessores, que cuidam da parte administrativa do gabinete em Brasília.
A um deles, orientou redigir um
ofício, que seria encaminhado ao

Dep. Luciano Ducci

MPDG, relacionado ao nivelamento salarial. A outro, deu encaminhamento para que seja redigida
uma emenda que trata do assunto
na CMO. Dias depois do encontro o
parlamentar já havia protocolado,
junto à Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados, um ofício que seria encaminhado ao ministro do
Planejamento. O tema nivelamento
salarial com às demais careiras de
auditoria foi o foco da reunião, dia
25/5, do delegado sindical do Paraná, Ricardo Guimarães Piazzetta,
e filiados, com o deputado federal
Osmar Bertoldi (DEM/PR). O parlamentar reconheceu a necessidade
de corrigir essa questão e disse que
defenderá o assunto junto aos demais pares do partido.

Dep. Leandre

salarial da carreira
com às demais carreiras de auditoria
e, também sobre a
necessidade de ampliação da lista de
municípios contemplados na portaria
que regulamenta o
adicional de fronteiras.

São Paulo - Na capital paulista, o
deputado federal Eduardo Cury
(PSDB-SP), recebeu o delegado
sindical da região, Ronaldo Romney, e o secretário-geral, Ullysses
Tullher, em seu gabinete, em São
José dos Campos, para tratar dos
mesmos assuntos. O deputado,
que é atuante e amigo particular
de Romney, comprometeu-se em
apoiar todas as reivindicações
da carreira, principalmente o nivelamento salarial, pois acredita
que não se podem ter Auditores
em diferentes escalas, sendo assim um pleito justo. No dia 18/05,
filiados paulistas se reuniram
com o deputado federal Vicente
Cândido (PT-SP).

Membro titular da
Comissão Parlamentar Mista do Orçamento, José MenDep. Vicente Cândido
tor foi solidário às
causas e disse que fará gestões
junto aos demais membros para
que o apoio à categoria seja ainda maior entre seus pares. Outro
membro da CMO que se mostrou
solidário à carreira foi o deputado Gilberto Nascimento (PSC/SP),
que recebeu o presidente do Sindicato, Maurício Porto, e filiados
paulistas, dia 22 de maio.
O parlamentar disse que também
conversará com os demais titulares da Comissão a respeito da
importância de se incluir a questão do nivelamento salarial no
orçamento do ano que vem. No
dia 1º de junho, o secretário-geral
da DS-SP, Ullysses Tullher, esteve
no gabinete do deputado federal
Arnaldo Faria de Sá (PP/SP), em
São Paulo, para pedir apoio aos
pleitos de nivelamento salarial

Dep. José Mentor

com as demais carreiras de auditoria, e ao adicional de fronteiras.
O deputado, que se mostrou inteiramente favorável às reivindicações e colocou-se a disposição
da categoria, afirmou que irá para
Brasília tomar força com os demais parlamentares, a fim de obter êxito nesta missão, pois julga
a causa mais que necessária.

Dep. Gilberto Nascimento

Em São José do Rio Preto, dia
21/5, o representante sindical
da região, José Márcio Gomes, e
filiados, aproveitaram a inauguração da nova sede do Sindicato
Rural do município de Fernandópolis para contatar

Dep.Eduardo Cury

O parlamentar demonstrou interesse às demandas da categoria
e comprometeu-se em cobrar o
Planejamento, a respeito dos avisos ministeriais que já foram enviados pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, reforçando os
pleitos requisitados, além de estudar com mais atenção o nivelamento salarial. No dia 21 de maio,
os sindicalistas trataram com o
deputado José Mentor (PT-SP),
da importância do nivelamento
Dep. Arnaldo Faria de Sá
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proposta do pleito, para que seja
feito um estudo do impacto no orçamento da União, de maneira a
subsidiá-lo quando da discussão
do assunto no Congresso Nacional. Além disso, o senador colocou seu gabinete, em Brasília, à
disposição do Sindicato.

Dep. Fausto Pinato

o deputado federal Fausto Pinato (PP/SP), que é membro da
Comissão de Orçamento da Câmara Federal. Ao parlamentar,
foi entregue o aviso ministerial
do ministro Blairo Maggi. Pinato
foi solidário na conversa com os
AFFAs e se prontificou em levar
adiante o debate entre seus pares, no Congresso Nacional.
Goiânia - Na capital goiana, o
secretário-geral da DS de Goiás,
Edinilson Vieira Silva, esteve, dia
19 de maio, com o deputado federal Delegado Waldir (PSL-GO).
Ao parlamentar, foi solicitada
uma audiência para que os demais integrantes da DS de Goiás
possam apresentar, via ofício, os
argumentos que explicam a justeza da demanda, considerando
a importância dessa categoria
para a segurança alimentar de
toda a população brasileira e
para o agronegócio. O deputado
demonstrou apoiar a categoria e

afirmou que, embora não tenha
escritório em Goiânia, está à disposição para se reunir com as lideranças sindicais em seu gabinete, em Brasília, ou
em Goiânia, na sede
da DS.
Mato Grosso - O delegado sindical da
região, Joaquim Guimarães Botaro, e filiados,
estiveram,
dia 21/5, no gabinete
do senador José Medeiros
(PODE-PR),
em Cuiabá. O parlamentar declarou total apoio à categoria
e solicitou a tabela
elaborada pelo Anffa Sindical com a

Dep. Delegado Waldir

O secretário de Finanças da Delegacia Sindical do Mato Grosso
(DS-MT), Antônio Gomes de Souza, juntamente com filiados, se
reuniu, dia 25/5, com o deputado
federal Victório Galli (PSL-MT).
O parlamentar, comprometeu-se
apoiar os pleitos dos AFFAs, e levá-los ao secretário de Governo,
deputado Carlos Marum. O parlamentar também pediu para que
os Auditores enviem um ofício
com as pautas de reivindicações
ao seu gabinete, com a finalidade
de orientá-lo sobre as ações.

Sen. José Medeiros

Dep. Victório Galli
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O deputado federal Ezequiel Fonseca (PP/MT) recebeu, no mesmo
dia, filiados e dirigentes da DS.
Ezequiel Fonseca se mostrou solícito aos assuntos e orientou os
AFFAs a também procurarem o
senador José Medeiros (PODE/
MT) para apresentar os pleitos.
Também foi aventada a possibilidade de se agendar uma reunião
da bancada matogrossense para
que os assuntos relacionados à
carreira fossem melhor debatidos entre os pares.

Dep. Ezequiel Fonseca

Minas Gerais - Os AFFAs mineiros também estão em busca de
apoio na sua base eleitoral. Dia
21/05, o delegado sindical de Minas Gerais, Rubens Soares, esteve
no gabinete do deputado federal
Adelmo Leão (PT-MG), em Belo
Horizonte, juntamente com filiados. O petista comprometeu-se
em apoiar a causa da categoria
e fazer gestão em conjunto com
sua bancada, no Congresso Nacional, para que sejam aprovadas
as reivindicações solicitadas.

do Estado para tentar uma maior
articulação na conquista das demandas.

Dep. Mario Negromonte
Dep. Nilson Pinto

Espírito Santo - Com o objetivo de pedir apoio aos pleitos da
categoria, os Auditores Fiscais
Federais Agropecuários seguem
empenhados em desenvolver
trabalhos com os parlamentares.
Por conta disso, o delegado sindical do Espírito Santo, Josimar
Cabral, e demais dirigentes da
DS, estiveram com o deputado
federal Lelo Coimbra (MDB/ES),
dia 4/06, em Vitória. Na ocasião,
o deputado preparou ofícios que
tratam de pautas reivindicatórias
e comprometeu-se em protocolar as mesmas no Ministério do
Planejamento. Ele também pré-agendou uma audiência com os
dirigentes, em Brasília.

Dep. Lelo Coimbra

Bahia - O delegado sindical da
Bahia, Elias Elói, e um filiado, estiveram, dia 5/6, com o deputado
Mário Negromonte Jr. (PP/BA),
que é o presidente da Comissão
Mista do Orçamento, e o deputado Roberto Brito, para explicar
sobre a necessidade de se apresentar uma emenda que trate da
importância do nivelamento salarial da carreira com as demais
carreiras de auditoria. O grupo
também esteve com o deputado
Waldenor Pereira (PT/BA) e Valmir Assunção (PT/BA). Após as
argumentações, todos se mostraram solícitos e disseram que darão total apoio ao pleito.

Dep. Valmir Assunção

Dep. Adelmo Leão

Pará - O delegado sindical da região, esteve, dia 21 de maio, na
residência do deputado federal
Nilson Pinto (PSDB-PA), juntamente com filiados, para solicitar apoio aos pleitos categoria.
O parlamentar comprometeu-se
em solicitar uma audiência no
Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, além de
entrar em contato com a bancada

Dep. Waldenor Pereira
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Jurídico
Insalubridade: Jurídico busca correção na contagem de
tempo para aposentadoria

A

Diretoria de Assuntos Jurídicos do Anffa Sindical
disponibilizou, no menu
“jurídico/notas jurídicas”, a nota
jurídica elaborada pelo escritório Torreão Braz, que trata sobre
a contagem do tempo especial
insalubre após a implantação do
sistema remuneratório do subsídio.
No documento, o escritório de advocacia contratado pelo Sindicato detalha que alguns filiados já
utilizaram tal espécie de contagem para a obtenção do benefício
previdenciário, amparados por
decisão judicial de caráter provisório (“liminar”), mas, em relação
ao período superveniente à Lei n.
12.775/2012, tem-se encontrado
dificuldade para, no âmbito administrativo, caracterizar como
insalubres as respectivas atividades, sob a justificativa de que,
suprimido o adicional de insalubridade, por força da concessão
de subsídio, estaria inviabilizada
a conversão determinada judicialmente.

Mais adiante, o texto se baseia
nos critérios observados na própria Orientação Normativa n. 16,
de 23 de dezembro de 2013 (DOU
24.12.2013), que estabelece, em
seu art. 11, I, a, o “enquadramento
de atividade como em condições
especiais”. Não obstante, dentre
o rol das inúmeras atividades insalubres, consignadas no referido anexo, inserem-se as atividades desenvolvidas pela carreira
dos Auditores Fiscais Federais
Agropecuários; por exemplo, os
médicos veterinários expostos
aos agentes nocivos descritos
no Código 1.3.0 do Anexo I (vide
Anexo II, b, item 2.1.3), situação
igualmente incluída no item 3.0.0
e 3.0.1 (Agentes Biológicos), do
Anexo V.

funcional do filiado da condição
insalubre de trabalho mesmo
pós-subsídio.
Para os filiados que se encontram
com este tipo de problema, é necessário que informe à Diretoria
de Assuntos Jurídicos, de maneira que o Sindicato possa intensificar sua atuação junto ao MAPA.

Devido a importância do assunto,
a nota foi enviada à Colep (Coordenação e legislação e acompanhamento processual), com
solicitação de ampla e objetiva
orientação a todos os SGP (Serviços Gerais de Pessoas) para
darem continuidade na ficha

Torreão Braz protocola mandado de segurança contra
suspensão das remoções

A

Diretoria de Assuntos
Jurídicos comunica que
os advogados do escritório Torreão Braz protocolaram o
mandado de segurança para buscar a remoção dos filiados aprovados no processo seletivo regido pelo Edital CGAP 01/2017, que
recebeu a seguinte numeração:
1011115-88.2018.4.01.3400.
O processo foi distribuído à 13ª
Vara Federal. Os advogados
agendarão reunião com o magistrado para reforçar pessoalmen-

te os argumentos que ensejam a
imediata remoção.
A Direx do Anffa Sindical se reuniu por diversas vezes com representantes do Mapa para tratar da questão, antes mesmo da
emissão do Memorando-Circular
n. 18/2018-SE-MAPA, de março
deste ano, de autoria da Secretaria-Executiva do MAPA, que
sobrestou, por tempo indeterminado, as remoções dos AFFAs
aprovados no concurso de remo-
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ção, temendo o prejuízo que viria
a ocorrer para diversos Auditores
Fiscais Federais Agropecuários,
que já se encontravam aptos a
serem removidos, tendo muitos
deles já realizado a mudança de
domicílio da família, permanecendo na lotação apenas para
cumprir o prazo definido pelo
edital.
A Direx permanecerá vigilante
nos assuntos e buscará todas as
medidas possíveis para resguardar os direitos dos seus filiados.

Café com Anffa encerra ciclo de visitas neste semestre
geram como tema central algumas questões jurídicas, como por
exemplo, a relação dos 300 médicos veterinários temporários, que
começaram a trabalhar no início
deste ano. Na oportunidade, todas as dúvidas puderam ser esclarecidas.

E

Cuiabá - MS

ncerrando o primeiro semestre do ano, a última
etapa do projeto Café com
Anffa desembarcou, nos meses
de maio e junho, nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sul.
Dia 8 de maio, as lideranças sindicais representantes do CNM (Comando Nacional de Mobilização),
da Direx e do CDS (Conselho de
Delegados Sindicais) estiveram
na Superintendência Federal de
Agricultura, em Cuiabá (MS). A
reunião, que contou com a participação de 54 colegas, teve um
diferencial que foi a participação
de muitos AFFAs aprovados no
último concurso.

60 filiados atenderam ao convite
e se juntaram aos líderes sindicais para tratar de reestruturação
da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) e superintendências, uma vez que o temor central
é de que esta alteração venha retirar atribuições e competências
da categoria. A reunião contou
também com a presença da representante da seção sindical
de Rio Verde, a única no estado,
Priscila Maris de Souza Silvestre.

Goiânia - GO

Dourados - MS

Com o auditório lotado na sede
da Delegacia Sindical do Rio de
Janeiro, os AFFAs da região se
reuniram, dia 15 de maio, e ele-

Chegando ao Nordeste, mais especificamente na Bahia, os dirigentes sindicais, entre representantes da Direx, do CNM e do CDS,
visitaram, dia 23/5, a cidade de
Itabuna. Todos os colegas lotados
na região participam do encontro. Assuntos relacionados à realização de concurso de remoção
e concurso público e a portaria
572, da secretaria-executiva do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que trata
das atribuições das carreiras de
nível médio e superior na pasta,
foram destaque junto aos colegas
do município e também do município de Vitória da Conquista,
no dia seguinte. Também houve a
oportunidade de debates sobre o
GT (Grupo de Trabalho) que trata
sobre o assunto, além de esclarecimentos a respeito dos itens
constantes na pauta de negociação com o Governo e a questão do
adicional de insalubridade para
aposentadoria. Sobre esse último assunto, a Direx se reunirá
com as advogadas da Diretoria de
Assuntos Jurídicos do Sindicato
e solicitará uma reunião junto
ao RH (Recursos Humanos) do
MAPA na busca de uma solução.

No dia seguinte (9), foi a vez dos
filiados de Campo Grande (MT)
tratarem com os sindicalistas
sobre os temas que mais interessam a categoria. Adicional de
fronteiras, nivelamento salarial,
terceirização e outros foram o
foco do encontro. Ainda no estado de Mato Grosso, os AFFAs
lotados em Dourados também
tiraram dúvidas e contribuíram
com sugestões para as atividades
sindicais.
Em Goiânia (14/5), pouco mais de
Vitória da Conquista - BA
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Itabuna - BA

para definir as demais regiões a
serem visitadas na próxima etapa do projeto e qual o período
mais adequado.

Lanagro - PE

Chegando a 42ª reunião, o Café
com Anffa Sindical partiu, dia 24
de maio, para Recife (PE), onde os
dirigentes sindicais se reuniram
com os filiados, a fim de resultar
numa maior aproximação entre o
Sindicato e as bases.

mesmo Auditores Fiscais Federais Agropecuários não filiados,
o encontro atendeu as expectativas de esclarecer dúvidas e abrir
espaço para um diálogo de forma
mais direta com os líderes sindicais.

No dia seguinte, o encontro ocorreu na Seção Sindical do Vale de
São Francisco, reconhecida como
polo produtor de fruticultura, que
abrangem filiados de Petrolina
(PE), e Juazeiro (BA). Cerca de 30
filiados estiveram presentes. A
reunião foi considerada especial,
trata-se da integração de duas
Delegacias Sindicais que compõem uma única Seção Sindical,
simbolizando da união categoria.

Capilaridade - Segundo
dados dos representantes
do CDS que participaram
da maratona de visitas,
neste primeiro ciclo do
projeto, foram contabilizadas mais de 1.200 participações de filiados de
todo o país. Até o fechamento desta edição, uma
reunião seria realizada

“Acredito que o mais importante
deste evento foi a mobilização da
categoria, pois os colegas reagiram de maneira positiva às reuniões, e as participações foram
intensas. O objetivo inicial, sem
dúvidas, foi atingido. Hoje estamos empenhados, principalmente, para lutar pelo nivelamento
salarial, e resolver outros problemas relacionados ao nosso dia a
dia de trabalho”, afirmou o vice-presidente do Anffa Sindical,
Marcos Lessa.

Uruguaiana - RS

A última visita do semestre ocorreu no município gaúcho de Uruguaiana. Foi o 43º encontro, que
encerra temporariamente um
ciclo de visitas por todo o país
que começaram dia 14 de março.
Contabilizando, mais uma vez,
números significativos, incluindo filiados, aposentados, e até

Rio de Janeiro - RJ

Recife - PE
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Brasil é reconhecido com status de país livre da febre aftosa
com vacinação

O

Brasil foi internacionalmente reconhecido, dia 24
de maio, como país livre
da febre aftosa com vacinação.
A cerimônia, que rendeu este título ao país, ocorreu durante a
86ª reunião da OIE (Organização
Mundial de Saúde Animal), em
Paris, na França, e contou com a
participação de representantes

H

omenagem - Ao longo de
60 anos de trabalho da
pasta dedicado ao combate da doença, muitas foram as
contribuições de servidores médicos veterinários, figuras essenciais que hoje integram a carreira
de AFFA (Auditor Fiscal Federal
Agropecuário).
Por isso, em comemoração a esse
momento especial, o Anffa Sindi-

do setor agropecuário, de parlamentares, dos secretários de Defesa Agropecuária do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento) Luís Rangel,
e de Relações Internacionais do
Agronegócio, Odilson Ribeiro e
Silva, além do diretor do Departamento de Saúde Animal e presidente da Cosalfa (Comissão Sul-

-Americana para a Luta Contra
a Febre Aftosa), Guilherme Marques.

cal homenageou todos os colegas
que, de alguma forma, são parte
desta conquista. Ao longo do mês
de maio e junho, o Sindicato divulgou oito vídeos que contam os
desafios enfrentados e os avanços que contribuíram para o enfrentamento da doença.

gens sobre o período em que o
país tinha mais de 12 mil casos
da doença, até que fosse implementado um rigoroso processo
de controle e erradicação da doença a partir de um trabalho do
MAPA, onde os atores principais
para sua execução foram os médicos veterinários, hoje Auditores
Fiscais Federais Agropecuários.

Intitulado “Brasil Livre de Aftosa:
Focos, Erradicação, Sacrifício”,
este primeiro vídeo traz passa-
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Na oportunidade, o ministro Blairo Maggi comemorou o resultado
e ressaltou que a partir desse reconhecimento, o Brasil tem novo
status no mercado mundial e poderá acessar mercados que ainda
estão fechados.

O segundo material audiovisual
conta como foi criado o Programa
de Combate à Febre Aftosa, em
1963, e relatos sobre os desafios
superados, como a identificação
e controle de focos, a pesquisa e
desenvolvimento da vacina e o
convencimento de produtores.
Vale a pena ouvir as histórias de
quem as viveu de perto. Brasil Livre de Aftosa: Controle e Erradicação
Por meio de entrevistas memoráveis com colegas que trataram do
assunto de perto, no terceiro será
possível saber um pouco mais
sobre a atuação dos produtores
rurais, da indústria da carne e do
indústria do leite, da indústria
de vacina, das firmas leiloeiras e
uma série de outros personagens
que atuavam à margem do programa de combate à febre aftosa
que, integrados, passaram a discutir com o serviço oficial metas

e estratégias que culminaram na
exitosa campanha de erradicação da doença no Brasil. Brasil
Livre de Aftosa: envolvimento de
outros atores
Na quarta produção, os Auditores
Fiscais Federais Agropecuários
relatam momentos difíceis vividos pela carreira ao longo da história de combate e erradicação
da febre aftosa no Brasil. Diante
de revoltas de produtores, processos contra Auditores Agropecuários e até ameaças, uma carreira comprometida e consciente
da importância de sua missão.
Brasil Livre de Aftosa: Momentos
difíceis
O quinto vídeo explica como foi a
evolução do trabalho de pesquisa e desenvolvimento da vacina contra a febre aftosa no país.
Foi uma verdadeira revolução no
campo, determinante para que o
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Brasil se transformasse no maior
exportador de carne bovina do
mundo. Brasil Livre de Aftosa: A
vacina
A sexta produção traz o papel do
AFFA para o êxito do desenvolvimento da pecuária brasileira,
com especial destaque para a erradicação da doença no país.
No sétimo vídeo, a Certificação
da OIE foi foco das argumentações. Para isso, os entrevistados
explicam sobre a importância de
se manter um rigoroso controle
para que, em 2023, o país alcance
o reconhecimento de zona livre
de aftosa sem vacinação.
Por fim, o oitavo material audiovisual fala desta meta do Brasil,
para daqui a cinco anos, e da manutenção do trabalho de alto nível de controle e fiscalização dos
Auditores Agropecuários. Vale a
pena conferir!

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI
•
O plano de ações da Diretoria de Aposentados e Pensionistas contempla diversas ações
para um melhor desenvolvimento da categoria. A Diretoria nacional conta com as diretorias das
Delegacias Sindicais para o bom
andamento e funcionamento
dessas atividades. São metas que
foram definidas no IV Conaffa e
devemos executá-las.

dos diretores de aposentados.

sua participação é fundamental.

•
Estamos fazendo o impossível para acelerar a conclusão do Processão GDAFA; não
esta fácil, mas temos esperanças!

•
Em julho teremos ENAP –
Encontro de Aposentados e Pensionistas:

•
Esperamos que, no 2º
semestre, possamos deslanchar
com nossos eventos destinados
aos aposentados e pensionistas,
por isso, aguardamos o empenho
das Delegacias, principalmente

•
Próximo encontro de
Aposentados – dia 28 de junho,
em Fortaleza. Filiados cearenses
entrem em contato na sua Delegacia Sindical e verifiquem o local do evento e a programação. A

O Anffa somos nós - Diretores de
Aposentados e Pensionistas

•
DIA 30 – dia do AFFA, a
categoria completa a maioridade,
e o nosso sindicato 12 anos. Verifique no seu estado a programação de comemoração.

E

sta edição homenageia a
diretora de Aposentados
da DS (Delegacia Sindical)
do Rio de Janeiro, Ludimila Gaspar, que é médica veterinária, e
está lotada na SESAG/DPDAG,
como chefe da Seção de Suporte Agropecuário. A Diretora ingressou no MAPA em 2007. Saiba
mais sobre ela:
Venho me apresentar como a
Diretora de Aposentados e Pensionistas da Delegacia Sindical
do Rio de Janeiro no mandato de
novembro 2017 a outubro 2020.
Vimos atuando na proteção da
carreira de Auditores Fiscais Federais Agropecuários e especialmente na defesa dos interesses
dos aposentados e pensionistas.

Ludmila Gaspar

Temos como objetivo a aproximação da DSRJ com nossos filia-

em SÃO PAULO, previsto para o
dia 13 – 6ª feira.
Em Salvador e Ilhéus, com previsão para os dias 31/07 e 02/08.
Entrem em contato com a Delegacia Sindical, confirmem local
e a programação. Contamos com
a sua presença, queremos ouvir
suas sugestões.

dos/filiadas aposentados e pensionistas para compartilhar os
assuntos de interesse, bem como
proporcionar momentos de convivência e encontros.
Assim, desejo contar com seu
apoio para que a gestão 20172020 da Diretoria de Aposentados e Pensionistas atinja seu objetivo.

CLOVIS FANTONI,
Diretor de Aposentados e Pensionistas
Fone: (61) 99987-2803
José Luiz Castilhos,
Diretor de Departamento
Fone: (61) 99135-0867
E-mail: aposentados@anffasindical.org.br
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