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Direx discute emendas à Reforma da Previdência em
reunião do Fonacate
Foto: Fernanda Fernandes /Anffa Sindical

O

presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto, participou de mais uma reunião do
Fonacate (Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado) para discutir o conteúdo das
dez emendas a serem apresentadas
à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 6/2019, que trata da Reforma da Previdência.
Os temas como a desconstitucionalização da Previdência, o sistema de capitalização, as regras de
transição, a concessão de pensões
e a idade mínima para aposentadoria são alguns dos pontos a serem
trabalhados no Congresso Nacional
a partir das emendas em produção.
Campanha – Ainda durante a reunião, o presidente do Fonacate,
Rudinei Marques, apresentou o segundo vídeo da campanha de comunicação, que será veiculado pela
Globo News, detalhando pontos da
reforma.
O vídeo e outros materiais fazem
parte de uma campanha de comunicação encampada pelo Fórum
para alcançar o maior número de
pessoas. A intenção é expor os malefícios que a Reforma poderá trazer a toda a sociedade.
Foram discutidas ainda estratégias
conjuntas e coordenadas para atuar junto ao Parlamento.

Debate sobre a reforma da previdência é destaque

Migração RPCS – Os filiados que
quiserem migrar do Regime Próprio de Previdência do Servidor
para o Regime de Previdência
Complementar do Servidor (RPCS)
ainda têm direito, segundo decisão
liminar que suspendeu prazo que
iria até o dia 29 de março. A orientação, segundo a advogada do Anffa Sindical, Vivyanne Paiva, é para
que os AFFAs protocolem requerimento pelo SEI (Sistema Eletrônico
de Informação) do MAPA, o quanto
antes.
Até o fechamento desta edição, o
Sindicato já havia oficializado documento na CGAP/MAPA, pedindo
instruções sobre o procedimento
para migração, mas ainda não tinha obtido resposta.

Independente da resposta do ofício, é importante o envio do requerimento via SEI, em razão da
precariedade da decisão liminar. É
recomendável ainda que, durante a
protocolação, conste a cópia da decisão liminar obtida pelo Sindicato
(disponível no site) e uma breve explicação sobre o porquê de o prazo
não estar encerrado, nesse caso.
Vale ressaltar que a Funpresp oferece, gratuitamente, serviço de
consultoria para ajudar o servidor
a saber se é vantajoso ou não migrar para o regime complementar
de previdência.
https://www.funpresp.com.br/representantes

Concurso público

Plano de saúde
MAPA e Assefaz reúnem-se novamente para tratativas sobre nova opção aos servidores.
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Convocação de Auditores Fiscais Federais
Agropecuários excedentes deve sair em breve,
segundo secretário executivo do MAPA.
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Curtas
Comitê Permanente de Autocontrole uniformizará
entendimento sobre o tema

“Autocontrole não significa auto
inspeção e nem auto-regulamentação, mas sim uma série de atividades que a indústria realiza no
sentido de atender as legislações.
São ações preventivas, são audito-

rias internas,
análises de riscos, controles
de qualidade.
É um trabalho
que direciona
e potencializa
o trabalho da
fiscalização”,
disse.

Foto: MAPA

A

ministra da Agricultura, Tereza Cristina instalou, dia
2 de abril, o Comitê Permanente de Autocontrole. Representando o Anffa Sindical, o diretor de
Política Profissional, Antônio Andrade, afirmou que o comitê será
muito importante, pois uniformizará o entendimento sobre o tema.

Na ocasião, a
ministra foi enfática ao falar
sobre a importância da divisão de
responsabilidades e papel de cada

Mesa de participantes do comitê

um no processo de boas práticas de
fabricação.

MAPA e Assefaz reúnem-se novamente para tratativas

A

confirmação de um convênio entre o Ministério da
Agricultura e a Assefaz segue sem definição e as tratativas
continuam. No início de abril, ocorreu uma nova reunião entre a Fundação, a coordenadora-geral de Administração de Pessoas do MAPA,
Sara Martins e a coordenadora de
Legislação, Miranda Drumond, e representantes do Anffa Sindical.

Durante a reunião, Miranda Drumond alegou a falta de documentos
que deveriam ter sido enviados por
parte da Assefaz, que se comprometeu, mais uma vez, a repassar a
informações necessárias para que
a CGAP/MAPA inicie um processo
no SEI e a Conjur/MAPA analise a
possibilidade de convênio com a
Fundação.

Vale ressaltar que, desde que tomou conhecimento sobre a suposta denúncia realizada pela ANS em
janeiro de 2019 (a qual a Assefaz
informou as entidades em fevereiro), o Anffa Sindical vem realizando todos os esforços para manter o
benefício aos usuários e, paralelamente, estudando outros planos de
saúde que atendam ao perfil e faixa
etária de seus filiados.

Anffa Sindical rebate nota da Abrafrigo sobre fiscalização em
frigorífico no PR

O

Anffa Sindical rebateu a
nota publicada pela Abrafrigo (Associação Brasileira de Frigoríficos), que repudiou
uma ação de fiscalização em um
frigorífico de Maringá (PR). Para a
associação, fiscais federais agropecuários estão “exorbitando suas
funções, preocupados única e
exclusivamente em punir as empresas ao ponto de inviabilizar
economicamente as atividades de
muitas delas”.
Em nota, o Sindicato esclareceu
que os Auditores Fiscais Federais

Agropecuários cumprem rigorosamente a legislação no exercício
de suas funções. A assertiva vale
tanto para a legislação específica
de sua área de atuação como para
a trabalhista.
No caso específico, a empresa
mencionada apresenta problemas
técnicos que atrasam e suspendem o abatimento animal, obrigando o profissional que atua na
planta frigorífica estender seu trabalho para além da sua jornada de
8 horas diárias, o que não é autorizado pelo Ministério da Agricultu-
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ra. Para superar as falhas técnicas
da empresa, o auditor precisaria
trabalhar além da sua jornada sem
o pagamento de horas extras. É
importante salientar que a empresa está autorizada pelo Mapa a trabalhar apenas em um turno. Se ela
tem condições de abater animais
em mais de um turno é responsabilidade do Ministério garantir
profissionais que cumpram com
essa demanda.
A nota completa do Sindicato pode
ser conferida no site da entidade.

Foto: Fernanda Fernandes /Anffa Sindical

Secretário-executivo diz que convocação de excedentes foi
encaminhada à CGAP

E

m reunião ocorrida dia 5
de abril com o secretário-executivo do MAPA, Marcos
Montes, dirigentes do Anffa Sindical, receberam a informação de
a convocação dos 150 excedentes,
do último concurso público para
AFFAs com formação em Medicina
Veterinária, realizado em 2017, já
foi encaminhada à Coordenação-Geral de Administração de Pessoas (CGAP) do MAPA, e que a meta,
agora, é que eles sejam convocados
o quanto antes.
Este é um dos pleitos mais importantes do Sindicato, já que a carreira sofre com a carência de profissionais em todas as áreas, e não só
de médicos veterinários.
O secretario informou ainda que
existe vontade do MAPA em realizar o concurso, e que essa seria a
próxima etapa, mas salientou que
será “desgastante junto ao Ministério da Economia”, devido ao atual
cenário político.

Dirigentes com secretário executivo do MAPA

contentamento não só da categoria,
mas também da ministra Tereza
Cristina.
“Temos que observar que esse caso
da Abrafrigo tem a ver com a falta
de estrutura nos estabelecimentos,
mas também com a falta de Auditores”, destacou o vice-presidente,
Marcos Lessa, chamando atenção
para o déficit de pessoal.
Adicional – A Secretaria Executiva também atualizou os dirigentes
sobre as tratativas relacionadas ao
adicional de fronteiras. Na oportunidade, o secretário-adjunto, Márcio Eli, disse que o assunto já foi
debatido com a SDA (Secretaria de
Defesa Agropecuária) diversas vezes e encaminhado ao Ministério
da Planejamento, mas que, agora, já
está em uma esfera mais política,
onde precisaria de uma interferência direta da ministra, junto ao Ministério da Economia.

A Enagro (Escola Nacional de Gestão Agropecuária) foi outro assunto
debatido. Marcos Montes informou
que a Escola já está sendo reestruturada e muito em breve novos cursos e capacitações estarão sendo
oferecidos.

Superintendências - A reunião serviu ainda para que Marcos Montes
anunciasse que as superintendências federais da Agricultura espalhadas pelo país devem continuar
tendo alterações nos cargos para
superintendentes, como foram os
recentes casos da SFA-BA e SFA-MG.

A questão da nota da Abrafrigo
(veja mais na página 2) foi outro
foco da reunião, já que gerou o des-

“Estamos tentando associar o viés
político com o viés técnico, essa é
a nossa ideia. Essa semana ou na
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próxima serão exonerados mais
superintendentes”, afirmou o SE.
Portaria da Anac -Por fim, foi colocado em questão o tratamento diferenciado que vem sendo dado aos
Auditores da Receita Federal, que
são livres de inspeção de segurança em aeroportos, ao contrário de
outros servidores que também atuam no setor alfandegário, como os
AFFAs e a Polícia Federal.
“Até onde eu tive notícia, o Ministério da Saúde, da Infraestrutura e
MAPA são da opinião de que, ou libera todo mundo, ou não libera ninguém. A Receita estava defendendo
a posição apenas a seu favor”, afirmou Márcio Eli.
O secretário-executivo ligou para a
Anac, na presença dos dirigentes e
informou que enviaria uma manifestação por escrito a respeito do
assunto. “Esse tratamento tem que
ser um tratamento igualitário, não
pode haver esse constrangimento”,
afirmou.
Pelo Sindicato, particiram o presidente do Anffa Sindical, Maurício
Porto, o vice, Marcos Lessa, e o diretor de departamento de Política
Profissional, Oscar Rosa abordaram. Pelo ministério, além de Marcos Montes, estiveram presentes o
secretário-executivo adjunto, Márcio Eli, e o assessor Fabiano Maluf.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI

Fotos: Comunicação Anffa Sindical

29/3/2012, que modificou a aposentadoria por invalidez permanente, para quem ingressou no
serviço público até àquela data
e que tenha se aposentado ou
venha a se aposentar por invalidez permanente. Para conferir
a cartilha na íntegra basta acessar anffasindical.org.br e buscar,
na área de banneres, à direita da
página inicial, o ícone “Cartilha
Aposentadoria e Pensões”.
Atenção: foram distribuídas algumas carteiras de identificação
sindical! As demais serão enviadas oportunamente. Para que todos tenham acesso ao documento, atualize seu cadastro e mande
fotos 3x4

O

III Encontro de Diretores de Aposentados e Pensionistas em Brasília

III Encontro de Diretores
de Aposentados e Pensionistas em Brasília, ocorrido
entre os dias 13 e 15 de março, em
Brasília, foi muito proveitoso. Debatemos a participação do AFFA
Aposentado e Pensionista na
vida sindical, e também assuntos
como finanças pessoais e bem-estar. Tivemos a brilhante participação do AFFA Alexander Dor-

nelles e também do palestrante
Afrânio Alves. E tantos outros assuntos. Obrigado aos colegas que
compareceram!

CLOVIS FANTONI,

A cartilha de Aposentados e Pensões passou por uma atualização
e já pode ser conferida no site do
Anffa Sindical. Na oportunidade,
foi acrescido um trecho que trata
da Emenda Constitucional 70, de

José Luiz Castilhos,

Diretor de Aposentados e Pensionistas
Fone: (61) 99987-2803

Diretor de Departamento
Fone: (61) 99135-0867
E-mail: aposentados@anffasindical.org.br

O Anffa somo nós!

Foto: Anffa Sindical

Cargo (s) que ocupou no MAPA:
Chefe do Setor Internacional e
Nacional e chefe da Defesa Animal (dez anos)
Cargos nas nossas associações/
sindicato: Tesoureiro (dois mandatos), diretor de Aposentados e
Pensionistas e secretário geral
(dois mandatos).
Nome: Antônio Queiroz Barros
Naturalidade: Itapipoca/CE
Graduação: Medicina veterinária
Data de ingresso no MAPA: 3/5/76
Situação funcional: Aposentado

Cursos efetuados no MAPA/atividade funcional: Defesa Animal e
Inspeção
Time do coração: Ceará e Flamengo

Música preferida/cantor: Samba,
xote e baião
Família é... Tudo! Amo minha família
Qualidade/defeitos:
Qualidade:
poucas; defeitos: muitos
Religião: Católica Apostólica Romana
Personalidade: Conciliador
Uma frase: Deus acima de tudo

Comida preferida: Peixe e camarão
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