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Proposta de Decreto encaminhada ao MAPA pode colocar
em risco segurança alimentar
cargos para atividades técnicas
e auxiliares de
fiscalização federal agropecuária,
avançando sobre
atribuições
da
carreira de AFFA,
desconsiderando
atribuições
que
exigem formação
técnica específica,
previstas na Lei
10.883/2004.

E

mbora a portaria do MAPA
tenta instituído o Grupo de
Trabalho (GT) para propor
alteração de normativas sobre as
competências e atribuições funcionais das carreiras de fiscalização,
com atuação direta ou de apoio nas
diversas áreas e atividades, no dia
27/11, o Anffa Sindical tomou conhecimento de que, sem qualquer
menção a esse GT (que conta com
a participação do Sindicato), a Secretaria Executiva do MAPA encaminhou memorando à Secretaria
de Defesa Agropecuária (SDA) solicitando manifestação sobre uma
proposta de decreto elaborada, unilateralmente, pela Associação Nacional dos Técnicos de Fiscalização Federal Agropecuária (Anteffa).
Tal proposta indica um plano de

“Além de inviável
juridicamente, a
proposta é uma aberração do ponto de vista técnico. A sociedade e o
comércio internacional não correrão o risco de entregar a segurança
alimentar para profissionais que
não atendem a requisitos de qualificação profissional”, afirma o diretor de Política Profissional do Anffa
Sindical, Antônio Andrade Júnior.
Médico Veterinário e servidor efetivo do MAPA desde 2002, Antônio
explica que, ainda que um técnico
ou auxiliar atenda ao requisito da
formação profissional, o cargo não
permite a atuação.
“É preciso entender que a qualificação é relativa ao cargo, não somente à formação profissional. O AFFA
passa por um concurso específico
para o cargo, já o técnico passa por

uma prova de nível médio e não
é exigido dele o mesmo conhecimento”, explica.
O dirigente ressalta, contudo, a relevância do trabalho dos técnicos e
auxiliares da Fiscalização Federal
Agropecuária e critica a atitude do
MAPA, especialmente com relação
ao abandono dos trabalhos do GT
instituído.
“Todo esse imbróglio decorre da irresponsabilidade de gestores que,
antes de limparem suas gavetas,
queixosos por serem preteridos na
formação do novo Governo, querem
deixar para a próxima administração um ambiente hostil. É inexplicável que a SE forme um Grupo Técnico para delinear as atribuições
das carreiras e, intempestivamente, sem sequer iniciar os trabalhos,
abandone o GT e adote uma proposta unilateral. Nós vemos todas as
carreiras do MAPA como parceiras
e estamos sempre abertos ao diálogo”, afirma Andrade.
A Direx divulgou um comunicado
informando que “severas providências políticas e jurídicas estão
sendo adotadas”, e que “o Comando Nacional de Mobilização está
sendo convocado em caráter de urgência”, não descartando, também,
uma possível paralisação nacional dos Auditores Fiscais Federais
Agropecuários.

Presidente agradece parceria de filiados
em 2018

AFFA lança livro em homenagem aos 41
anos da SDA

Maurício Porto conclama colegas a manterem a
união para novos desafios no ano que começa.

Ex-dirigente da Secretaria de Defesa Agropecuária,
Tânia Lyra divulgou o livro “Defesa Agropecuária:
histórico, ações e perspectivas”.
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Editorial
ção da Carreira de Auditoria Fiscal
Federal Agropecuária, e as inúmeras visitas da Direx, do CDS e do
CNM às bases pelo projeto “Café
com Anffa Sindical”.
Lutamos ainda contra a IN 2, que
disciplina a jornada de trabalho do
servidor público, pela equiparação
salarial, pela ampliação da lista
de municípios contemplados pelo
adicional de fronteira e por mais
concursos públicos. Recentemente, temos visto o atentado à nossa
carreira com a possibilidade de
avanço nas atribuições dos AFFAs
por técnicos ou auxiliares de fiscalização federal agropecuária.
Caros Auditores Fiscais Federais
Agropecuários,
Vivemos juntos um ano de muitas
turbulências, políticas e econômicas. De Norte a Sul do país, em
2018, nos articulamos em busca
dos nossos direitos e do fortalecimento da categoria. Exemplo disso, foi o Dia Nacional de Valoriza-

E como não lembrar da nossa
permanente atuação contrária às
propostas de privatização, da terceirização e, sobretudo, do efetivo
trabalho realizado em defesa dos
direitos dos servidores públicos
federais, no que tange a proposta
de reformas previdenciária e administrativa?

Sem contar o trabalho conjunto realizado por meio dos fóruns
do qual participamos, que são o
Fonacate e Fonasefe. Com muito
engajamento participamos de mobilizações, debates, audiências públicas e fomos combativos no Congresso Nacional. Foram muitos os
desafios!
Ao saudarmos 2019, lidaremos
também com um novo governo e
com novas perspectivas. Por isso,
apesar dos percalços, é neste momento que a categoria deve se
manter mais forte e coesa, a fim de
continuar a luta pelos ideais que
mantêm viva a nossa coragem e
comprometimento.
Como todos os anos, o Anffa Sindical parabeniza o filiado pela parceria e conclama todos a se manterem confiantes no futuro.

Um excelente 2019!

Curtas
Guia para Emissão de Atestado de Saúde é atualizado

O

Conselho Regional de Medicina Veterinária de São
Paulo (CRMV-SP) e o Serviço de Vigilância Agropecuária local (SVA/GRU), em parceria com o

A

Anffa Sindical, lançou a 2ª edição
do Guia para Emissão de Atestado
de Saúde de Pequenos Animais. A
parceria também contribuiu para
o lançamento do “Guia para Utili-

zação de Passaporte para Trânsito
de Cães e Gatos”. Para acessar os
arquivos basta entrar no site do
CRMV-SP.

Relatório orçamentário para 2019 não inclui reajuste
para servidores

pesar das inúmeras tratativas junto ao Ministério do Planejamento, com
parlamentares, especialmente, o
presidente da Comissão Mista de
Orçamento, deputado Mario Negromonte Jr., o relator geral do orçamento, senador Waldemir Moka,
o relator setorial, deputado Bebeto
Galvão, e a futura ministra da Agri-

cultura, deputada Tereza Cristina,
o relatório orçamentário para 2019
não contemplou o reajuste dos servidores, exceto para os que já tinham negociações anteriores.

mostrou sensível à nossa pauta,
ficamos surpresos com a notícia”,
disse o diretor de Departamento de
Relações Institucionais do Sindicato, Rômulo Spinelli.

“Em nossas tratativas foi informado que, havendo concordância da
futura ministra, a verba seria disponibilizada. Como ela sempre se

O Sindicato não medirá esforços e
continuará mobilizado em prol do
justo reconhecimento e nivelamento salarial da categoria, em 2019.
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AFFA lança livro sobre controle de pragas e doenças
em homenagem aos 41 anos da SDA

O

s 41 anos da SDA (Secretaria de Defesa Agropecuária
(SDA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), lembrado dia 28 de novembro, foi comemorado em grande estilo com o lançamento do livro “Defesa Agropecuária: histórico, ações
e perspectivas”, da doutora Tânia
Lyra, ex-dirigente da Secretaria de
Defesa Agropecuária.
A solenidade foi realizada na CNA
(Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil) e teve
a presença de acadêmicos, amigos
e autoridades.
Conhecedora do sistema de defesa agropecuária adotado no Brasil,
a autora teceu, em seu livro, uma
linha histórica da área no país e
lembrou os momentos marcantes
em diversos ciclos da cadeia produtiva, como a do café, da borracha,
da soja da avicultura, da pecuária e
da suinocultura.
“A produção agropecuária é o alicerce da economia do Brasil e temos diversos processos elaborados
numa cadeia sofisticada com uso

da biotecnologia, desde os insumos
às técnicas de diagnóstico, controle de qualidade e análises do produto final”, disse.
Segundo ela, a ideia de escrever
sobre essa área tão importante da
agropecuária brasileira deu-se durante as aulas dadas a alunos do
curso de pós-graduação, em meados de 2004. “Senti que a maioria
dos alunos nem sabiam o que era
defesa animal nem vegetal. Aí, me
surgiu a ideia de escrever inicialmente algo sobre defesa animal e
saúde animal. Depois, eu pensei sobre a importância de estender esse
projeto para a defesa agropecuária”,
ressaltou.
A riqueza de detalhes e os dados,
até então, inéditos, servirá para
completar o escasso rol de literaturas escritas sobre o assunto no Brasil. Segundo o secretário de Defesa
Agropecuária, Luís Eduardo Pacifici Rangel, há, de maneira geral, algumas publicações científicas nos
Estados Unidos e na Europa, mas,
de maneira global, uma obra como
essa, que conta mais de cem anos
do processo da defesa agropecuá-
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ria, pode ser considerada rara. “Nós,
da SDA, contribuímos para que esse
livro fosse lançado no aniversário
da secretaria para estimular mais
publicações cientificas como essa”.
O secretário, que também é AFFA,
assim como a autora do livro, falou
que a expertise da carreira é um
convite para que mais obras valorosas sejam produzidas através do
trabalho de excelência desses profissionais.
“Esse livro é importante também
para poder ‘vender’ a defesa agropecuária não só para o especialista,
mas para quem é usuário. E como
eu faço essa ponte entre quem precisa entender a importância do
tema e a informação? É nessa hora
que o especialista entra no circuito.
Por isso, gostaria de deixar o recado para outros colegas que, em algum momento, poderão expor suas
experiências e contribuir com outros capítulos que darão sequência
a essa primeira obra lançada aqui”,
concluiu Rangel.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI

Colegas do Espírito Santo participam do ENAP
realizado dia 30/11.

ENAP realizado dia 6/12 com a participação das
seções sindicais de Juazeiro e Petrolina

encarregado de SIF/chefe da Utra
de Lajeado (RS)
8 - Cargos nas nossas associações/sindicato:
* Afama RS- conselho deliberativo/secretário

Conheça melhor seu colega:
1 - Nome: Clóvis Fantoni
2 - Naturalidade: Mata (RS) “cidade da madeira que virou pedra”
3 - Graduação: Médico veterinário – UFSM 1976
4 - Localização funcional: SIF/
SIOA/SFA/RS
5 - Data de ingresso no MAPA:
10/01/1977

15 – Qualidades/defeitos: “fica
para avaliação dos que me conhecem bem”
16 – Partido político: Anffa Sindical
17 – Religião: católico

* Anffa Sindical – presidente do
Conselho Fiscal e diretor de Aposentados e Pensionistas (atual)

18 – Um político: Leonel de Moura Brizola/educação no Rio Grande do Sul

9 - Cursos efetuados no MAPA/
atividade funcional:

19- Personalidade: madre Tereza
de Calcutá

• Inspeção de leite e derivados –
Nova Iguaçu (RJ), em 1979

20 – Uma frase: De gaúcho: “Conhecer o rengo sentado e o cego
dormindo”.

• Inspeção de mel e derivados Florianópolis (SC), em 1981
• Pós-graduação/especialização
em controle de qualidade da carne, leite, ovos e pescado - Universidade de Lavras (MG), em 2001.
Particular.
10 – Time do coração: Grêmio
11 - Lazer: carteado com os amigos/futebol
12 - Prato preferido: churrasco

6 - Situação funcional: aposentado

13 - Música preferida: tradicionalista gaúcha

7 - Cargo (s) que ocupou no MAPA:

14 - Família: razão de nossa existência

Saúde a todos!

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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