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Sindicato aciona Justiça sobre riscos de entrada de
Peste Suína Africana no Brasil

O

Anffa Sindical peticionou na
ação alertando riscos da entrada da Peste Suína Africana no Brasil. Segundo o diretor de
Assuntos Jurídicos do Sindicato, Márcio Squilassi, a
principal responsável seria
a Instrução Normativa (IN)
Nº 11/2016 do MAPA, que
permite a entrada de produtos de origem animal no
país sem a fiscalização dos
Auditores Fiscais Federais
Agropecuários.

o ingresso de produtos de origem
animal em bagagens de passageiros procedentes do exterior. Entretanto, antes de sua publicação, di-

Foram questionadas, por exemplo, as quantidades autorizadas,
de até dez kg de produtos cárneos
e até cinco kg de lácteos, a necessidade de definição clara
de produtos maturados,
dessecados,
esterilizados comercialmente, entre outros, a necessidade
de constar informação
quanto a inspeção oficial
na origem e a rotulagem
em língua estrangeira.

“É importante lembrar que
produtos cárneos podem
vir de áreas de ocorrência
da peste suína africana, colocando em risco o status
sanitário do Brasil”, explica.
Segundo Squilassi, além da
peste suína, também vêm
sendo identificados pequenos focos de febre aftosa em países da
América do Sul, como a Colômbia.
O diretor explica, ainda, que a intenção do Sindicato, com a ação,
é “conseguir derrogar a permissão para entrada dos produtos que
apresentam maior risco”.

versos pontos foram apresentados
à Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) quanto a correções necessárias para evitar que a aplicação da norma trouxesse problemas
para os passageiros e para a fiscalização, incentivasse a importação e
comprometesse a segurança sanitária nacional.

Histórico - O Anffa Sindical vem
alertando o MAPA sobre os riscos
da IN 11 desde a sua publicação. A
Instrução Normativa, de novembro
2016, foi editada para disciplinar

Todo e qualquer produto de origem
animal sem certificação sanitária
e autorização de importação eram
proibidos e apreendidos, sempre
que identificados nas bagagens.

sanitário.

Chamou a atenção também a liberação de produtos de origem animal
para
ornamentação,
como chifres, troféus de
caça e penas que, via de
regra, não cumpririam os
requisitos estabelecidos
pela própria norma e representam grande risco

As quantidades permitidas para ingresso de produtos para consumo
animal não ficaram bem definidas,
bem como não está esclarecida a
obrigatoriedade de declaração de
bagagem, informando os produtos
de origem animal trazidos.
Inúmeras reuniões foram realizadas na SDA, com participação de
representante do Anffa Sindical,
mas os resultados não foram implementados.

Sem risco de terceirização das atividades

Sindicato se reúne com deputada Tereza
Cristina

Nota jurídica elaborada pelo escritório Torreão Braz
confirma exclusividade do trabalho da carreira

Encontro ocorreu antes do anúncio da parlamentar
para o MAPA. Na oportunidade, as lideranças sindicais trataram da PLOA 2019
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Editorial

O

Sindicato parabeniza deputada Tereza Cristina
pela indicação ao MAPA

Sindicado Nacional dos
Auditores Fiscais Federais
Agropecuários (Anffa Sindical) parabeniza a engenheira
agrônoma e deputada federal Tereza Cristina pela indicação ao cargo
de ministra da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
A deputada já demonstrou, inúmeras vezes, competência, dinamismo e conhecimento do setor
agropecuário que certamente fa-

rão diferença no desenvolvimento de políticas públicas para esta
área, que tem sido indispensável
no crescimento da economia brasileira.
O Anffa Sindical se coloca à disposição para auxiliar na construção
de ações que garantam a segurança alimentar do brasileiro e valorizem o agronegócio do País.

reconheça a qualidade técnica e
profissional do corpo funcional do
ministério, que está entre os mais
qualificados do Executivo Federal,
e conte com a equipe para o desenvolvimento de políticas públicas
que promovam o desenvolvimento
do setor agropecuário brasileiro.
Diretoria Executiva Nacional

Deseja, ainda, que a nova ministra

Curtas
CDS: peça orçamentária de 2019 é aprovada por unanimidade

O

s delegados sindicais aprovaram, por unanimidade,
durante reunião do CDS
(Conselho de Delegados Sindicais),
realizada entre os dias 6 a 9 de novembro, a peça orçamentária de
2019 para o Sindicato.
Passada a aprovação no CDS, a
peça orçamentária será alvo de
uma Assembleia Nacional dentro
de 30 dias.

Nota jurídica confirma que não há possibilidade de
terceirização de atividades dos AFFAs

O

Anffa Sindical formalizou,
recentemente, junto ao escritório de advocacia Torreão Braz, consulta acerca da possibilidade de o Decreto n. 9.507/2018,
que regulamenta a terceirização de
atividades no âmbito da Administração Pública, permitir a execução
indireta de atividades ordinariamente executadas por Auditores
Fiscais Federais Agropecuários.

“houve uma preocupação da categoria por conta de todas tentativas
do MAPA atividades legalmente
atribuídas aos AFFA, mas próprio
artigo 3º do decreto ressalva exceção para a atividade de fiscalização”.

De acordo com a advogada do Sindicato, Patrícia Bruns, com a publicação do decreto, inicialmente,

De acordo com conclusão apresentada pelo escritório, “as disposições
constantes no Decreto n. 9.507/2018

A nota jurídica confirma que não
há possibilidade de terceirização
de atividades dos AFFAs.
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não possibilitam a interpretação de
que as atividades de fiscalização
e inspeção, privativas do cargo de
Auditor Fiscal Federal Agropecuário, poderão ser executadas indiretamente, mediante contratação
(terceirização). De todo modo, deve-se aguardar o ato do Ministro de
Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão acerca dos serviços que serão preferencialmente
objeto de execução indireta (terceirizados)”.

Política
Anffa Sindical visita deputada Tereza Cristina para
tratar PLOA 2019
mento, senador Waldemir Moka
(MDB/MS).
“Ela conhece nosso pleito, já havia participado de reunião com o
Ministério do Planejamento sobre
esse assunto, quando da assinatura do acordo em 2015, e sempre demonstrou apoio”, conta Maurício.
Ainda segundo o presidente, o Sindicato continua o trabalho de busca por apoio político ainda nesse
fim de mandato eleitoral, visitando
parlamentares como Bebeto (PSB/
BA), sub-relator do orçamento para
a agricultura, e o próprio senador
Moka.

R

epresentantes do Anffa Sindical estiveram no gabinete
da deputada federal Tereza
Cristina (DEM/MS) para tratar sobre o Projeto de Lei Orçamentária
Anual 2019 (PLOA 2019).
O encontro se deu antes da indicação da parlamentar para o cargo de

ministra da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
De acordo com o presidente Maurício Porto, a deputada, que é a atual
presidente da Frente Parlamentar
da Agropecuária (FPA) se comprometeu a apoiar e levar o pleito da
categoria ao relator geral do orça-

Além de Porto, estiveram presentes o diretor de Departamento de
Aposentados e Pensionistas, José
Luiz Castilhos, o diretor suplente
Telmizio Jose da Cunha, o diretor
de Departamento de Política Profissional, Oscar Rosa, e os AFFAs
Orlando Baez (MS) e Rogéria Conceição (DF).

Sindicato debate ações em favor dos servidores com
deputada Érika Kokay

O

vice-presidente do Anffa
Sindical, Marcos Lessa, e o
diretor de Política Profissional, Antônio Araújo, representaram
o Anffa Sindical no café da manhã,
realizado no Anexo III da Câmara
dos Deputados, pela deputada federal reeleita pelo Distrito Federal,
Érika Kokay (PT). O evento teve
como objetivo a renovação de parceria da parlamentar com as entidades representativas na luta pela
defesa dos direitos sociais e contra
a Reforma da Previdência.
Érika Kokay expressou o entendimento de que uma Legislatura ideal deve ser construída em conjunto
com as entidades. Com relação ao

serviço público, ela criticou medidas antissindicais como as Instruções Normativas 1 e 2, que segundo
ela “ferem a liberdade e a autonomia sindical”.
Para combater esses dispositivos,
a deputada pretende elaborar um
Decreto Legislativo que vise “sustar” essas Instruções Normativas.
Kokay se comprometeu ainda a
convocar o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, para que
apresente esclarecimentos com relação a essas questões.
“Nossa participação neste evento
é de suma importância para que
mantenhamos a união contra a
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privação dos direitos dos servidores, que estão sendo cerceados
por meio de vários instrumentos
normativos. Temos na deputada
um baluarte na defesa dos direitos
dessas categorias e das causas sociais”, disse Lessa.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI

“Manual para a vida”
(Parte 2)

I Encontro de Aposentados e Pensionistas de
Mato Grosso

Na sociedade:
25 – Entre mais em contato com
a sua família
26 – Dê algo de bom aos outros,
diariamente
27 – Perdoe a todos por tudo
28 – Passe tempo com pessoas
acima de 70 anos e abaixo de seis
29 –Tente fazer sorrir, pelo menos, três pessoas por dia
30 – Não se importe com que os
outros pensam de você
31 – O seu trabalho não tomará
conte de você quando estiver doente. Não se estresse.
No seu dia-a-dia
32 – Faça o que é correto
33 – Desfaça-se do que não é útil

“O resultado do evento foi fantástico, foi satisfatório e trouxe respostas a muitas questões, trouxe
a nossa diretoria para mais perto
para que a gente pudesse colocar
nossos anseios”.
Clóvis Knabben, filiado
“O evento foi de grande importância porque, além de ter a

Aposentados e Pensionistas da
DS/MT
“Foi uma reunião muito produtiva. Nós estamos necessitando de
mais aposentados e pensionistas
para participar de encontros porque nosso futuro depende disso”.
Ed Pereira Santos, pensionista

34 – Lembre-se: Deus cura tudo
35 – Por melhor ou pior que a situação seja... ela mudará...tudo
passa!
36 – Não interessa como se sente. Levante, arrume-se e apareça
37 – O melhor ainda está por vir
38 – Quando acordar de manhã,
agradeça a Deus pela graça de estar vivo (a)
39 – Mantenha seu coração sempre feliz.

Autor: Paulo Andrade Chienso
(médico e professos em Londrina), com colaboração do AFFA
Moacir Sobreira.

participação dos aposentados e
pensionistas, teve a participação
da diretoria da DSMT. Aproveito
a oportunidade para convocar
todos os aposentados e pensionistas para que participem do
Sindicato com as suas presenças
e a tomada de decisões de suma
importância para a carreira”.

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

Donizete de Mesquita, diretor de
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