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GT/Anffa que analisa PL da Nova SDA divulga parecer
jurídico sobre minuta do MAPA

O

escritório Torreão Braz Advogados, prestador de serviços para o Anffa Sindical,
apresentou recentemente ao Grupo
de Trabalho do Sindicato responsável por analisar e elaborar contraproposta ao PL da Nova SDA, um
parecer jurídico sobre o produto 3,
da Neopública (consultoria contratada pelo MAPA para elaboração do
projeto de reestruturação da Secretaria de Defesa Agropecuária).

delegabilidade indiscriminada das
atividades de poder de polícia administrativa dos AFFA e a que determina que essas atividades são
indelegáveis”, explica Antônio.

“Ao que parece, o GT/MAPA está
pontuando um caminho intermediário entre duas posições extremas: a do MAPA, que propõe uma

Andamento - No dia 31 de janeiro, o Auditor Agropecuário Álvaro
Viana, membro de GT. Dentre os
assuntos abordados, ressaltou-se a
importância de se definir quais atividades são de competência privativas da Secretaria de Defesa Agropecuária e quais são exclusivas.
“A diferença é que as atividades
privativas, que são a maioria,
podem ser delegadas, ainda
que a competência originária
continue sendo do Auditor. Já
as exclusivas são aquelas indelegáveis, ou seja, só podem ser
executadas diretamente pela SDA,
por intermédio de Auditor Agropecuário”, explicou Álvaro Viana.

De acordo com Antônio Andrade, diretor de Política Profissional e membro do GT/Anffa, a
análise jurídica é mais um subsídio para o grupo, que tem até
o final de fevereiro para apresentar resultado final.
O diretor conta que, além do trabalho de análise do GT/Anffa, o grupo vem acompanhado de perto
o trabalho do GT/MAPA, composto por Auditores Agropecuários, o qual o objetivo também
é propor alterações no texto da Neopublica. Para ele, os membros do
GT/MAPA têm apresentado alternativas moderadas, aproveitando
práticas já realizadas hoje pela
SDA, a exemplo do credenciamento.

do Anffa Sindical, no menu “Comunicação/Notícias/Notícias do Sindicato”.

Ainda segundo o diretor, o trabalho
do GT/Anffa encontra-se adiantado
e em fase final, e tanto a análise jurídica do Torreão Braz como o que
se tem observado dos trabalhos do
GT/MAPA serão levados em consideração na elaboração do documento final.
Para acessar a análise jurídica para
o Anffa Sindical sobre o produto 3
da Neopublica, basta acessar o site

Na ocasião, o presidente Maurício
Porto ressaltou a importância do
trabalho do GT/MAPA e da participação da categoria. “Espero que a
gente possa contribuir e melhorar
o Sistema de forma a atender as
demandas do segmento e, principalmente, da sociedade”, disse aos
presentes.
Segundo Álvaro, o GT tem até o final de fevereiro para apresentação
de produto final e “tem trabalhado
de forma alinhada aos anseios da
categoria”.

Presidente faz panorama das atividades para
2018

Aposentados sem carteira de identificação
devem atualizar cadastro

Maurício Porto gravou um vídeo para os filiados após a
primeira reunião da Direx do ano. Nivelamento salarial
com as demais carreiras de auditoria é o foco para este
ano.

Confira quais os dados são necessários para fazer o
documento. Este é um dos assuntos da coluna de Clovis
Fantoni.
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Curtas
Maurício Porto grava vídeo sobre os trabalhos para 2018

A

pós a primeira reunião da
Diretoria Executiva Nacional, em 2018, ocorrida no
dia 2 de fevereiro, o presidente do
Anffa Sindical, Maurício Rodrigues
Porto, gravou vídeo prestando esclarecimentos aos filiados sobre o
foco de trabalho da entidade para o
ano vigente.
De acordo com Porto, os pleitos de
maior interesse dos AFFAs como
a extensão da lista das localidades contempladas na indenização
de fronteiras, a implementação

da Meritocracia, a
realização de concurso público e a
reestruturação da
Secretaria de Defesa Agropecuária
têm centralizado
os debates, além,
é claro, da questão do nivelamento salarial com as
outras carreiras de
auditoria, “pleito número um do
Sindicato”. O vídeo pode ser acessado no site do Sindicato, no menu

“Comunicação/Notícias/Notícias
do Sindicato”.

CNM define ações para o projeto Mapa Legal

O

rientar os AFFAs (Auditores
Fiscais Federais Agropecuários) a exercerem suas
atividades laborais, observando
critérios de segurança e legalidade.
Essa é a proposta do projeto Mapa
Legal, que foi objeto de uma reunião do CNM (Comando Nacional
de Mobilização) nos dias 1º e 2 de
fevereiro, na sede do Anffa Sindical, em Brasília.

“Além disso, pretendemos nos dividir em grupos para difundir a
importância deste projeto para os
colegas da base. É preciso ficar cla-

ro que não dá mais para assumir
responsabilidades extras, que vêm
acompanhadas dessa carga-horária excedente”, justificou.

Depois de definidas as ações do
projeto, o próximo passo, segundo
o coordenador do CNM, Welciton
de Assunção Alves, será lançar a
campanha Mapa Legal e repassá-la
aos delegados sindicais e Comandos Estaduais para que a ideia seja
difundida amplamente entre a categoria.

DS/MA produz informativo mensal para os filiados

C

om objetivo de atualizar os
filiados da base, a DS (Delegacia Sindical) Maranhão
lançou um boletim informativo
mensal. A iniciativa, segundo o delegado sindical do Maranhão, Genilson Ferreira Santana, conta com
a participação não apenas da dire-

toria, mas dos filiados, que têm a
liberdade de contribuir com informações para a categoria. “Abrimos
esse espaço para que os colegas
contem o dia-a-dia de suas atividades, como forma de compartilhar
com os demais os assuntos de relevância”, explica.

2

A Direx parabeniza a diretoria da
DS/MA pela iniciativa e apoia qualquer exemplo semelhante que vá
ao encontro da premissa pregada
pelo Sindicato, que é a da transparência e da participação efetiva de
todos nas ações sindicais.

Reunião trata elaboração de Plano Operativo para 2018-2019

O

secretário de Planejamento Estratégico, Paulo Reis, e
o AFFA Ricardo Aurélio, se
reuniram para discutir questões
importantes para a estruturação
do Plano Operativo 2018-2019, atendendo às diretrizes do IV Conaffa,
propostas da Direx e ao novo regimento interno e estatuto.

Segundo o secretário Paulo Reis,
um evento para discutir a realização do Plano já foi definido para o
período de 29 de fevereiro à 02 de
março, com participação dos membros da Direx e de todos os delegados sindicais. O local ainda não foi
definido.

“A ideia é que esse material sirva
como guia para o desenvolvimento
das atividades dentro da Entidade,
obedecendo às demandas apresentadas pelos AFFAs”, afirma o secretário.

Filiados devem começar a receber informações via Whatsapp

A

Diretoria de Comunicação
e Relações Públicas do Anffa Sindical (DCom) começou a utilizar a ferramenta Lista de
Transmissão, do Whatsapp, no dia
19 de fevereiro. O uso do novo método de comunicação faz parte do
plano da Dcom de desburocratizar
e facilitar o acesso dos filiados às
informações relevantes à Carreira
e sobre as principais ações do Sindicato.
De acordo com o diretor de Departamento de Comunicação e Relações Públicas, Danilo Kamimura,
o informativo semanal chamado
Radar Anffa Sindical usará essa
ferramenta, pois a mesma permite
uma eficiente distribuição de informações a um grande número de
pessoas. Com isso, a DCom passa a

ter mais um canal de informação
com os filiados, além do site, redes
sociais, Inffo Sindical e e-mails.
“Com tantas novas ferramentas
de comunicação, só não fica informado quem não quiser”, ressalta
Kamimura. O diretor explica que
a Lista de Transmissão funciona
“melhor do que em grupo, que tem
uma limitação maior de quantidade de pessoas”. Além disso, segundo ele, os assuntos importantes
quando tratados em grupos “acabam ficando perdidos em meio a
outros assuntos de menor importância, devido ao grande fluxo de
informações”.
Com a novidade, filiados que se interessarem pelo recurso devem começar a receber mensagens indi-
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viduais com as principais notícias
e informações do Anffa Sindical,
uma vez por semana. Danilo Kamimura explica que, para isso, é preciso que o filiado salve na agenda
telefônica do seu celular o contato
+55 61 9 9134-8192.
“A ferramenta só permite envio de
mensagens àqueles que têm nosso
contato salvo em suas agendas”,
ressalta Danilo.
O diretor alerta, também, que é
importante que os filiados mantenham seus números para contato
atualizados no cadastro do site do
Anffa Sindical, pois é por meio desses dados que a DCom atualizará
mensalmente a agenda da lista de
transmissão.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI

F

elizmente nosso orçamento foi aprovado e podemos
dar início à programação
de atividades previstas para o
ano de 2018. A primeira atividade
programada é uma reunião com
os Diretores de Aposentados e
Pensionistas das Delegacias Sindicais a realizar-se no período de
21 a 23 de fevereiro de 2018, na
sede da Delegacia Sindical do RJ.
*É importante lembrar que a programação da Diretoria de Aposentados e Pensionistas depende
diretamente do interesse dos colegas dos estados.
*Estaremos oferecendo uma série de eventos, tais como, Encontros, Cursos e palestras para
Aposentados e Pensionistas das
DS. Basta os Diretores da área solicitarem.
*É bom lembrar a todos a necessidade de recadastramento na
data de seu aniversário, indo na
agência bancária ou RH da SFA/
MAPA.
*Quem quiser confeccionar a
carteira de Aposentado do Anffa
Sindical deve atualizar cadastro
no acesso restrito (Área do filiado), enviar foto 3x4 /RG e CPF ou
entrar em contato com : cadastro@anffasindical.org.br.
*Gostaríamos de lembrar que foram aprovadas no IVº Conaffa
algumas diretrizes, relacionadas
aos Aposentados e Pensionistas
que poremos em prática a partir
do ano de 2018. Dentre elas, citamos:

- Elaborar cartilha contendo procedimentos necessários, para
que a Direx, Delegacias Sindicais e Sessões Sindicais façam
a abordagem e a orientação das
futuras pensionistas ou seus responsáveis esclarecendo todos
os trâmites a serem percorridos
para o recebimento de seus direitos. Esta cartilha deve ser enviada a todos os sindicalizados
, ativos e aposentados, para que
esclareçam previamente seus
dependentes no caso de uma situação adversa. O Anffa Sindical
estará atento a todas as pensões
concedidas, por meio da Diretoria
de Aposentados e Pensionistas e
Diretoria de Assuntos Jurídicos,
da Direx, e Delegacias Sindicais,
e entrará em contato com os pensionistas ou seus responsáveis,
se colocando à disposição para
orientações e esclarecimento sobre seus direitos;
- Esclarecer as(os) pensionistas
a importância de se filiarem ao
Anffa Sindical, mostrando a relevância da categoria;
- Providenciar os devidos ajustes
Normativos, de forma que a contribuição, em vez de valor fixo,
seja cobrada em percentual de
seus vencimentos ;
- Atuar firmemente na manutenção do SUBSÍDIO como forma de
valorização de carreira e atualização remuneratória;
- As Delegacias Sindicais devem
procurar melhorar a interação e a
comunicação com Aposentados

e Pensionistas, utilizando todos
os meios disponíveis;
- O Anffa Sindical deve fomentar
a participação de AFFAs Aposentados nos cargos diretivos e comissões do Sindicato;
- Criar Banco de Talentos , aproveitando o conhecimento dos
AFFAs Aposentados em comissões pró-ativas do Anffa Sindical;
- Manter e aprimorar Cursos de
preparação para a aposentadoria
e Encontros de Aposentados e
Pensionistas.
Além destas Diretrizes, a Diretoria de Aposentados e Pensionistas pretende desenvolver outras
propostas de trabalho que serão
discutidas na reunião dos dias 21
a 23/02/18.
Lamentamos que algumas Delegacias, por motivos que desconhecemos, não tenham elegido
seus Diretores de Aposentados
e Pensionistas, o que dificulta o
contato com o filiado Aposentado/Pensionista.

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

INFFO Sindical é uma publicação mensal do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (ANFFA Sindical)
Diretoria Executiva Nacional – Triênio 2017-2020
Presidente: Maurício Rodrigues Porto
Vice-presidente: Marcus Vinicius de Trindade Lessa
Diretor de Comunicação e Relações Públicas: Roberto Siqueira Filho
Diretor de Departamento de Comunicação e Relações Públicas: Danilo Kamimura
Jornalistas Responsáveis: Danielle Santos e Fernanda Fernandes
Diagramação: Pedro César
Revisão: Danielle Santos e Fernanda Fernandes

4

Tiragem: 2.000 exemplares
Endereço: SCS quadra 2, bloco C, Ed. Jockey Club, 4º andar,
Brasília-DF CEP: 70.302-912
Telefone: (61) 3321-5241 / 3224-0364 / 3226-1180
Na internet: www.anffasindical.org.br - www.facebook.com/ffa.sindicato
www.twitter.com/anffasindical - E-mail: comunicacao@anffasindical.org.br

