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Anffa Sindical repudia ato de agressão a fiscal
durante fiscalização

O

Anffa Sindical divulgou à
imprensa uma nota de repúdio se solidarizando com
os fiscais agropecuários do Estado
de Minas Gerais, em especial com
Rogério Garcia Rodrigues, vítima de agressão durante o exercício de suas atividades
profissionais.

sional é um direito e a integridade
física de todos os trabalhadores é
responsabilidade do Estado”.
O Anffa Sindical acompanha as in-

Na nota, a entidade
alertou para a escalada de violência
praticada contra profissionais que, legitimamente, executam
suas atividades de
fiscalização.
Esses
profissionais são responsáveis por garantir a segurança alimentar do brasileiro
e fundamentais para
a economia do país.
Recentemente, fiscais
de vários estados e seus familiares
foram vítimas de ameaças e, agora, o fiscal do Instituto Mineiro de
Agropecuária foi agredido pelo proprietário de uma unidade de produção que estava sendo fiscalizada.

vestigações e tem cobrado dos órgãos competentes maior rigor na
apuração e eficiência em medidas
preventivas que garantam segurança dos auditores e fiscais agropecuários.

Segundo a nota divulgada pelo
Anffa Sindical, “essas ocorrências
precisam ser investigadas e os responsáveis exemplarmente punidos. O exercício da atividade profis-

O presidente do Sindicato, Maurício Porto, lamentou o ocorrido e
disse que a entidade tem procurado
promover a segurança dos colegas
cobrando dos órgãos competentes

mais rigor na apuração para que os
servidores tenham um tratamento
condizente com as suas funções
exercidas como agentes de Estado.
O dirigente lembrou ainda o empenho nas atuações
judicial, política e
institucional para
que Anffa Sindical
consiga resguardar
os filiados de situações como esta.
Apoio - Durante sessão solene ocorrida
na Câmara dos Deputados, em função
do Dia do do Auditor
Fiscal Federal Agropecuário, comemorado em junho, o
deputado Roberto
Pessoa, requerente
da solenidade, entregou a Maurício
Porto cópia do texto
de Projeto de Lei Nº
3786/2019, de sua autoria, que prevê
aumento de pena no caso de crimes
de ameaça contra funcionários públicos 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.

GT vai elaborar regras para realização
de eventos das DS

Justiça concede liminar que garante manutenção de planos da Assefaz

Resolução atende orientação do Conselho Fiscal e o
GT deverá definir, entre outras questões, o limite de
utilização de valores per capta nos eventos organizados.

Sindicato havia pedido a manutenção dos planos
de saúde até dia 31 de dezembro, mas a Justiça
determinou pelas vigências, até que sejam
ouvidas todas as partes, para posterior avaliação.
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Curtas
Filiados de Tocantins participam de “Café com Anffa”

F

iliados do Tocantins participaram,
dia 5 de agosto, do
“Café com Anffa Sindical”. O presidente Maurício Porto e o coordenador
do Comando Nacional de
Mobilização Welciton Alves receberam 20 AFFAs
no auditório da SFA-TO,
em Palmas, para tratar
assuntos de interesse da
categoria e dos servidores públicos como Reforma da Previdência, nivelamento salarial dos AFFAs com
as demais carreiras de Auditoria e
concurso público.

A

Presidente Maurício Porto entre os filiados

Foi um encontro muito gratificante,
pois pude falar sobre a importância
do trabalho dos AFFAs no MAPA,
apresentar o histórico da carreira

e falar sobre as atividades do Sindicato que, muitos dos filiados, desconheciam, afirma Porto.

GT vai elaborar regras para realização de eventos das DS

Direx publicou em agosto
uma resolução que institui Grupo de Trabalho para
elaborar regras para realizações
de eventos comemorativos e confraternizações das Delegacias Sin-

dicais. A resolução atende uma
orientação do Conselho Fiscal e
o GT deverá definir, entre outras
questões, o limite de utilização de
valores per capta nos eventos organizados pelas DS.

O grupo deve se reunir nos dias 02
e 03 de setembro, na sede do Anffa
Sindical, em Brasília.

Julho foi o mês dedicado aos pensionistas em Mato Grosso

A

DS de Mato Grosso, por meio
da Diretoria de Aposentados
e Pensionista, vem realizando visitas periódicas nas residências dos aposentados e pensionistas, e o mês de julho foi dedicado
especialmente aos pensionistas.

No estado, os pensionistas filiados
são 15 mulheres, são cônjuges e filhas de AFFA falecidos. “Diante dos
relatos, é possível compreender a
importância desse trabalho que
vem sendo realizado, pois as visitas
mantêm as pensionistas informa-

das das atividades sindicais, levam
conhecimento das ações judiciais
em trâmite e das lutas salariais”,
defendeu o diretor de Aposentados
e Pensionistas da DS, Donizeti Pereira de Mesquita.

Auditora Agropecuária é destaque em boletim
informativo da Enagro

A

AFFA Sylvia Thereza Bené
de Oliveira Sabino é destaque na edição Nº 3 do boletim informativo da Rede de Agentes de Desenvolvimento de Pessoas
- ADP/Enagro/MAPA. Sylvia é uma
das Agentes de Desenvolvimento
de Pessoas (ADP) da Enagro e, atu-

almente, exerce o cargo de chefe do
Serviço de Planejamento e Gestão
Laboratorial do Laboratório Federal
de Defesa Agropecuária em Pernambuco (LFDA-PE).
Ao ser questionada sobre a motivação para ser ADP da Escola, a en-
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genheira agrônoma de formação
destaca a sua preocupação com a
capacitação dos servidores “para
acompanhar o dinamismo do agronegócio”.

Justiça concede liminar que garante manutenção de planos de
saúde da Assefaz

O

magistrado da 21ª Vara Federal concedeu liminar que
garante a manutenção dos
planos de saúde da Assefaz aos
beneficiários vinculados ao contrato com o Anffa Sindical, os quais
seriam encerrados dia 31 de julho,
conforme anunciado por comunicado individual emitido pela Fundação a todos os titulares.

Ainda de acordo com a advogada,
desde que foi instaurada a problemática da rescisão contratual, em
fevereiro deste ano, o Sindicato tem
atuado incessantemente para buscar soluções, mas “a Assefaz evitou
se posicionar quanto aos direitos
de quem não pode, por necessidade médica, sair, imediatamente, do
plano de saúde”.

Inicialmente, o Sindicato havia pedido a manutenção dos planos de
saúde até o dia 31 de dezembro de
2019, mas a Justiça determinou pelas vigências, até que sejam ouvidas todas as partes, para posterior
avaliação.

Desse modo, explica Bruns, “a judicialização busca, especialmente,
conferir aos beneficiários, que se
encontram em maior vulnerabilidade, a continuidade dos tratamentos com mais tranquilidade, a partir
de 1º de agosto de 2019”. Aos demais beneficiários, que vão contratar novo plano de saúde, a liminar
permite um ganho de tempo para
analisar as opções disponíveis.

“A previsão de nova apreciação
será somente após a apresentação
das defesas da ANS e da Fundação Assefaz que, ordinariamente,
é de 15 dias. No entanto, a Agência
é qualificada como Autarquia, que
conta com benefício de prazo em
dobro para cumprimento dos atos
processuais. As partes podem se
manifestar nos autos a qualquer
momento, dentro dessa janela temporal”, explica a advogada do Anffa
Sindical, Patrícia Bruns.

O secretário de Administração, Luiz
Gonzaga Matos, endossa a explicação da advogada do Sindicato ao
lembrar que, desde o início, buscou-se a celebração de convênio entre
o MAPA/Assefaz, chegando a entidade a procurar, desde que foi avisado do cancelamento do contrato,
a ANS, o secretário executivo Marcos Montes, a coordenadora-geral
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de administração de pessoas, Sara
Martins, e até mesmo a ministra da
Agricultura, Tereza Cristina, para
tratar sobre o tema.
“Nós não medimos esforços para a
manutenção do plano aos filiados,
ainda que fosse por meio de convênio direto entre o MAPA e a Fundação, pois nossa principal preocupação sempre foi resguardar os
filiados”, explica Gonzaga.
Vale ressaltar que, apesar da decisão judicial publicada, estão sendo disponibilizadas novas opções
de planos de saúde aos filiados, da
Unimed Nacional e Unimed-FESP
(exceto para o DF). Na primeira opção, as adesões dos filiados oriundos dos planos da Assefaz e dependentes poderão ser realizadas, sem
carência, até o final de outubro. Já
aqueles que optarem pelo plano
Unimed-FESP, terão até o dia 20 de
agosto (com vigência a partir de 1º
de setembro/), e de 1º de setembro
a 20 de setembro (com vigência a
partir de 1º de outubro) para aderir
ao plano, com carência zero, sendo
aceitos como dependentes somente cônjuges e filhos até 24 anos
(cursando ensino superior).

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI

N

Colegas de PE durante encontro

o dia 25 de julho fomos recebidos por 49 filiados de
Pernambuco, que participaram do Encontro dos Auditores
Fiscais Federais Agropecuários
Aposentados e Pensionistas da
região. O evento foi promovido
pela DS Pernambuco com apoio
da Diretoria de Aposentados e
Pensionistas do Anffa Sindical.
A programação foi diversificada e contou com a presença do
presidente do Maurício Porto, do
vice Marcos Lessa, do secretário

de Administração, Luiz Gonzaga
Matos, e do coordenador do CDS,
Janus Pablo. A participação ativa
dos participantes se estendeu até
mesmo após o fim das palestras,
quando, na oportunidade, Porto
esclareceu os filiados sobre assuntos variados, como a tramitação da Reforma da Previdência
no Congresso Nacional, a questão
do autocontrole, da possibildiade de novos concursos públicos,
do plano de saúde, entre outros.
Também foi uma oportunidade
para homenagearmos o colega
decano de 98 anos, filiado mais
antigo, AFFA José de Souto Lima
Filho. Parabéns pelo exemplo na
sua atuação sindical!
•
Dia 13 deste mês realizamos, em parceria com a DS do

Filiado homenageado durante o evento

Rio Grande do Sul, o Encontro de
Aposentados e Pensionistas da
região. Assim como os demais
eventos, essa edição foi bastante produtiva e levou, através da
Diretoria Executiva Nacional, as
informações de maior relevância
aos filiados. Na próxima edição
desta coluna daremos mais detalhes sobre este encontro.

O Anffa somo nós!
Situação funcional: aposentada
Áreas de atuação: No MAPA, trabalhou com inspeção de produtos de origem animal, sanidade
animal e fiscalização de insumos
pecuários.
Cargos nas nossas associações/
sindicato: primeira delegada
sindical de Sergipe e diretora de
Aposentados e Pensionistas de
Sergipe

Nome: Cristina de Assis Patroclo
Naturalidade: Rio de Janeiro
Graduação: Medicina Veterinária/UFRJ (especialização em
Farmacologia/Universidade de
Lavras)
Localização Funcional: Rondônia
e Sergipe
Data de ingresso no MAPA: 1987

Cursos efetuados no MAPA/atividade funcional: No MAPA, teve
a oportunidade de fazer curso na
área de Defesa Sanitária Animal e
material de multiplicação animal
e boas práticas de fabricação.
Time de coração: seleção brasileira
Lazer: Viagem, cinema, música,
praia

Música preferida/ cantor: gosto
musical eclético
Família é... um pequeno mundo
Religião: espírita kardecista
Personalidade: admiração pela
minha mãe (já falecida)
Uma frase: Faça aos outros o que
gostaria que fizessem a você

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

Comida preferida: paladar receptivo a muitos sabores
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