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19 anos de carreira
AFFAs são homenageados na Câmara dos Deputados

Substituindo Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados,
Roberto Pessoa abriu os discursos
lendo mensagem de Maia, enaltecendo o trabalho dos AFFAs.
“Esse [a oficialização da profissão, há 19 anos] foi um exemplo de
conquista, relativamente recente,
de uma categoria que, na verdade,
contribui há décadas para assegurar segurança, qualidade e compe-
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O

s Auditores Fiscais
Federais
Agropecuários
receberam
homenagem, dia 1º de julho, na
Câmara dos Deputados,
durante
solenidade
presidida pelo deputado Roberto Pessoa
(PSDB/CE). Além do deputado, compuseram a
mesa do evento o secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme
Leal, o presidente do
Anffa Sindical, Maurício Porto, o vice-presidente, Marcos Lessa, o
secretário de Finanças, Simplício
Alves, o coordenador do CDS, Janus
Pablo Fonseca, a delegada do Anffa
Sindical no Distrito Federal, Laucir
Gonçalves, e o deputado Hildo Rocha (MDB/MA). Dezenas de AFFAs
ocuparam as cadeiras do plenário
Ulysses Guimarães, com capacidade para 396 pessoas.

blicos encarregados de
fiscalização no exercício de sua função legal e seus familiares.
O deputado ressaltou
a onda de ataques e
ameaças sofridos por
AFFAs que vem ocorrendo em todo o país
e afirmou que essa foi
uma das grandes motivações para criação do
PL.

O deputado Hildo Rocha (MDB/MA) também
falou sobre a relevância
Sessão solene ocorreu no plenário Ulisses Guimarães
da carreira. “O Dia do
tividade dos produtos agropecuáAFFA não poderia passar em branrios no país. Os AFFAs zelam pela
co nesta casa. Essa é uma profissão
saúde e qualidade de vida das famícuja a importância está justamenlias brasileiras, e ao mesmo tempo
te no silêncio com que exercitam
cumprem a importante tarefa de
suas atividades”, explicou durante
elevar a participação do Brasil no
a solenidade transmitida, ao vivo,
comércio internacional dos propela TV Câmara.
dutos agropecuários. É por causa
Maurício Porto aproveitou a oportudeles que podemos confiar na quanidade para relembrar a história, as
lidade dos alimentos que encontralutas e conquistas da categoria. “A
mos nos mercados e que os outros
carreira agora completou, portanto,
países podem confiar nos produtos
19 anos de existência, comemoraque exportamos”, diz um dos tredo no dia de ontem - 30 de junho.
chos da carta assinada.
Somos uma carreira que atingiu há
Após a leitura, o deputado Roberpouco sua maioridade, mas já prato Pessoa, requerente da sessão
ticamente consolidada, tendo em
solene, entregou a Maurício Porto
vista nossa evolução como carreira,
cópia do texto de Projeto de Lei Nº
e a importância e essencialidade
3786/19, de sua autoria, que prevê
de nossas atividades para o cresciaumento de pena no caso de crimes
mento e desenvolvimento do nosso
de ameaça contra funcionários púpaís”, disse no discurso.

Sindicato se manifesta sobre norma
que vai precarizar fiscalização
agropecuária
IN nº 12/19 levará a problemas sanitários e comerciais, além de segurança dos alimentos inspecionados.
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Anffa Sindical disponibiliza duas opções
de plano de saúde aos filiados
Opções são Benevix (Unimed Nacional) e
Uniconsult. Abordagens para adesões estão
ocorrendo via contato telefônico durante o mês de
julho, na primeira etapa, e a partir de 1º de agosto.

Pág. 03

Curtas
Lideranças sindicais traçam estratégias após solenidade
pela data da carreira
Foto: Danielle Santos

P

assada a sessão solene ocorrida dia 1º de julho, na Câmara dos Deputados, membros do CNM (Comando Nacional
de Mobilização) se reuniram com
representantes da Direx (Diretoria
Executiva) e AFFAs de vários estados que vieram para a solenidade para traçar estratégias voltadas
para a carreira.
Um dos assuntos foi a questão da
Meritocracia. Ao fazer uma conjectura do cenário político nacional, o presidente do Anffa Sindical,
Maurício Porto, lembrou das dificuldades de emplacar o assunto
da forma como a carreira defende,
por meio de um processo criterioso
e definido dentro do GT (Grupo de

Reunião debateu ações em prol das demandas da carreira

Trabalho) formado por integrantes
do Sindicato.
“Infelizmente, corremos o risco de
termos mais uma Operação Carne

Fraca no futuro em decorrência de
ingerências vindas de pessoas que
ocupam cargos estratégicos, mas
que não têm o compromisso com o
que fazem”, disse.

AFFA é reeleito para a presidência do Codex Alimentarius

O

médico veterinário e Auditor
Fiscal Federal Agropecuário
Guilherme Costa foi reeleito para a presidência da Comissão
Codex Alimentarius. A reeleição
ocorreu por aclamação, no dia 8 de
julho, durante a 42ª Sessão da entidade, em Genebra, na Suíça.

Guilherme Costa foi eleito para seu
primeiro mandato em 2017 e foi reeleito no ano passado, na FAO, em
Roma. Ele se comprometeu a continuar priorizando os trabalhos do
Codex Alimentarius nas necessidades mundiais dos Países Membros relacionadas à segurança dos

alimentos e às práticas leais de comércio.
O AFFA trabalha como Adido Agrícola do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, em Bruxelas, na Bélgica. (com informações da Ascom do Mapa).

Sindicato se manifesta sobre norma do Mapa que vai precarizar
fiscalização agropecuária

O

Anffa Sindical divulgou nota
à imprensa alertando sobre
a preocupação relacionada à Instrução Normativa nº 12/19,
publicada no dia 3 de julho pelo
Mapa. Segundo o Sindicato, a decisão levará a problemas sanitários e
comerciais, além de segurança dos
alimentos inspecionados.
“Trata-se de uma tentativa de suprir a deficiência do quadro de
AFFAs por meio da transferência

de atribuições da fiscalização para
agentes de atividades agropecuárias e para auxiliares operacionais
agropecuários”, conta o diretor de
Departamento de Política Profissional do Anffa, Oscar Rosa.
É importante destacar que a norma
define que esses servidores deliberarão pela regularidade ou não dos
envios, acionando os AFFAs caso entendam que há um problema. Logo,
a avaliação e decisão original estão
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sendo transferidas para servidores
sem a devida capacitação técnica.
A instrução cita ainda que a atuação
fiscal dos agentes e auxiliares será
supervisionada por um Auditor Fiscal Federal Agropecuário, mas não
define como a supervisão ocorrerá.
Pode-se inferir que ela acontecerá de
forma remota, não presencial, permitindo que os servidores das carreiras
de nível médio e básico assumam
atividades fiscais isoladamente e
sem supervisão efetiva.

Anffa Sindical disponibiliza duas opções de plano
de saúde aos filiados

C

om o cancelamento dos serviços prestados pela Assefaz
aos filiados do Anffa Sindical
no dia 31 de julho, a entidade disponibilizou dois planos de saúde em
“substituição” ao anterior.

Um deles é o Benevix (Unimed Nacional). Apesar de o plano atender
o perfil do Sindicato independente da faixa-etária, no momento da
adesão, o beneficiário não poderá
estar com nenhuma enfermidade
ou doença pré-existente. Caso o filiado não esteja nesta condição, ou
já tenha passado pelo tratamento
relacionado a alguma enfermidade,
ele poderá fazer a adesão sem qualquer carência pelo período de 30
dias. Vale ressaltar que esta opção
conta com coparticipação.
A outra opção é a Uniconsult, administradora da Unimed FESP
(abrangência nacional), cujo Sindicato já tem contrato firmado desde
2016. Para novas adesões, a condição para o beneficiário será sem
coparticipação. Será cobrada uma
taxa administrativa de, no máximo
R$ 80 reais.
Abordagens – As administradoras dos dois planos estão fazendo
contato com os filiados no mês de
julho, via telefone, para concluir a
primeira etapa das adesões. Outro
período de adesão ocorrerá de 1º de
agosto a 20 de agosto.
Empenho – Desde que foi informado sobre a impossibilidade de os
filiados continuarem no plano da
Assefaz, o Sindicato vem buscando minimizar os prejuízos em meio

às tratativas junto à própria Assefaz e ao MAPA enquanto buscava
negociar com outras operadoras
de planos de saúde uma opção que
atendesse plenamente os filiados,
mantendo a qualidade de rede referenciada e a extensão a todos os
dependentes beneficiados.
O assunto demandou tamanha importância que o presidente do Sindicato, Maurício Porto, determinou
ao secretário de Administração,
Luiz Gonzaga, que tratasse exclusivamente da questão. “Estamos
empenhados e atentos a buscar o
aperfeiçoamento sempre que necessário neste quesito”, disse Gonzaga.
Fora isso, o Sindicato integra o comitê composto por 32 entidades
representativas de beneficiários
dos planos de saúde da Assefaz,
que buscam tratar sobre questões
que envolvem a rescisão contratual com a operadora e também as
melhores condições para os seus
filiados.
Geap – Plano sobre o qual o Mapa é
patrocinador, a Geap é outra opção
que o Sindicato vem se dedicando
ultimamente, no sentido de buscar
mais qualidade e diversificação de
suas atividades.
Em reunião ocorrida recentemente
com representantes da operadora,
a Direx tratou da possibilidade de
aumentar a sua rede credenciada,
na área hospitalar e clínica, dentro
de um prazo de seis meses.
“Para isso, a operadora deve entrar
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em contato com os beneficiários e
solicitar uma parceria no sentido
de que eles indiquem nomes de
profissionais e clínicas que possam
ser contatados pela administradora, numa tentativa de expansão dos
serviços. O beneficiário neste caso
seria um intermediador nesse processo”, disse Luiz Gonzaga.
Para que isso se viabilize, o secretário disse que haverá reuniões em
todas as DS (Delegacias Sindicais)
para que os representantes regionais do plano façam uma apresentação de seus benefícios e expliquem como se daria essa interação
entre os beneficiários e o plano na
indicação de serviços/profissionais.
Importante destacar que o Sindicato apenas está viabilizando os encontros para melhor proporcionar
benefícios aos filiados e não está
sugerindo nenhuma filiação a partir dessa medida.
Para aderir ao plano Geap, o filiado
precisa procurar sua Superintendência portando RG certidão de
nascimento dos beneficiários ou
mandar os documentos para o e-mail: cadastro.(sigla do estado)@
geap.org.br. Conforme mencionado
no próprio endereço eletrônico, é
necessário que cada filiado indique
a sigla de seu estado no referido e-mail antes de remeter à operadora.
Ex.: cadastro.DF@geap.org.br.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI

A

Diretoria de Aposentados e Pensionistas tem
programado para o ano
alguns eventos. As Delegacias Sindicais que estão organizando são as dos estados de:
PE, MG, SE, RS, GO, RJ e MT. Se
outras tiverem interesse, deverão
entrar em contato com a nossa
Diretoria.
•
Esperamos ter muitos
aposentados presentes no nosso
congresso Conaffa, que será realizado em Maceió (AL), nos dias
21 a 25 de outubro. Na ocasião,
discutiremos assuntos pertinentes à nossa classe.
•
Estamos
trabalhando
junto aos parlamentares para que
façam emendas na LDO (Lei de

Diretrizes Orçamentárias) para
destinar recursos para nossa
causa.
•
A DS/PE realiza no fim
deste mês o Encontro dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários Aposentados e Pensionistas
com uma programação diversificada e a presença da Direx na
pessoa do presidente Maurício
Porto, dos diretores de Aposentados e Pensionistas, Clóvis Fantoni e Luiz Castilhos, do secretário
de Administração, Luiz Gonzaga
Matos e de um representate do
jurídico. Será um momento propício para confraternizarmos e
também tratarmos dos assuntos
de maior importância para os colegas.

•
O Anffa Sindical recebeu,
no dia 30 de junho, uma série de
homenagens em comemoração
ao 19º aniversário de sua fundação. Podemos destacar a sessão
solene na Câmara dos Deputados,
requerida pelo deputado Roberto
Pessoa (PSDB/CE), na Câmara de
Vereadores da cidade de Recife/
PE, entre outros, assim como comemorações nos estados com a
participação dos filiados.
•
Continuamos atentos à
proposta de reforma da previdência. O Anffa Sindical, através do
Fonacate, propôs uma série de
emendas no sentido de diminuir
os prejuízos em relação a proposta inicial da reforma.

O Anffa somo nós!
Cargo (s) que ocupou no MAPA:
Assistente de delegado, diretor
técnico e delegado substituto
Cargos nas nossas Associações/
sindicato: diretor de Aposentados

Personalidade: moderada
Uma frase: A tolerância é a base do
entendimento entre as pessoas

Cursos efetuados no MAPA/atividade funcional: curso de gerente de projetos, curso de Defesa
Agropecuária pela FGV (Fundação Getúlio Vargas)
Time do coração: Vasco da Gama

CLOVIS FANTONI,

Lazer: caminhadas, praias e festas

Diretor de Aposentados e Pensionistas

Nome: Francisco Paulo Filho

Comida preferida: peixe ao molho
de alcaparras

Fone: (61) 99987-2803

Naturalidade: São José de Mipibu
(RN)

Música preferida/cantor: samba/
Martinho da Vila

Diretor de Departamento

Graduação: Engenheiro Agrônomo

Família é... O sustentáculo da
vida

E-mail: aposentados@anffasindical.org.br

Localização funcional: aposentado
Data de ingresso no MAPA: 1975
Situação funcional: aposentado

José Luiz Castilhos,

Fone: (61) 99135-0867

Qualidades/defeitos: saber ouvir/
ansiedade
Religião: católica
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