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Anffa Sindical recebe secretário-executivo do Mapa

D

elegados sindicais e membros da Direx, receberam, dia
13 de fevereiro, o secretário-executivo do MAPA, Marcos Montes, em Brasília.
Na ocasião, o secretário fez um histórico da sua vida política e falou da
indicação para o cargo, por meio da
ministra Tereza Cristina. A reunião
serviu para que os sindicalistas explicassem a importância e a necessidade de se avançar em assuntos
de relevância para os AFFAs, como
a questão da Enagro, concurso público, PAD (Processo Administrativo Disciplinar), reajuste salarial,
entre outros.
Enagro - Sobre a Escola, o diretor
de Formação Profissional, Guilherme Coda, explicou ao secretário
que, além de ser um centro de formação e capacitação, ela pode ser
um centro para levantamento de
competências dentro do Ministério. “Temos no nosso quadro administrativo pessoas que tem competência para administrar cursos na
Escola e que estão sendo subaproveitados”, disse.

ANAC - A questão da
revista dos AFFAs
lotados no Vigiagro
foi colocada pela
delegada sindical
do Rio de Janeiro,
Verônica Ribeiro. A
obrigatoriedade da
revista está prevista em uma norma
da ANAC (Agência
Nacional de Aviação Civil). “Não é
cabível que um Auditor da Receita
passe sem ser revistado e um Auditor do MAPA tenha que esperar
numa fila para ser revistado para
prestar um serviço”, disse.
Sobre o assunto, o vice-presidente, Marcos Lessa, disse que, “além
disso, essa condição embaraça a
fiscalização porque, muitas vezes,
o colega precisa se deslocar longo
trajeto para que se cumpra a exigência da ANAC”.
Adicional de fronteiras- A ampliação da lista de municípios para
contemplação da indenização de
fronteiras foi outro tópico. O presidente do Sindicato, Maurício Porto,
fez um histórico da situação e lembrou que “essa gratificação é uma
maneira de se fixar o colega nessas
regiões por serem consideradas de
difícil provimento”.
Comunicação - O diretor de Comunicação e Relações Públicas, Roberto Siqueira Filho, aproveitou para
propor melhorem a comunicação
feita pelo Ministério com foco na
valorização dos servidores da Casa,

em especial os AFFAs. “Trabalhamos em várias frentes em defesa
do produtor rural e essa divulgação que eu peço é nesse sentido, de
mostrar, inclusive, para o produtor
rural que ele tem no ministério um
apoio”, esclareceu.
Outro assunto foi a apresentação
do estudo da FGV (Fundação Getúlio Vargas), que fala da eficiência da carreira ao longo dos anos
no acompanhamento da evolução
agropecuária, apesar do quantitativo reduzido e outros desafios. Ao
apresentar os dados, o diretor de
Política Profissional, Antônio Andrade, levantou a questão do autocontrole. “Entendemos que a participação da iniciativa privada no
sistema de defesa agropecuária é
cada vez mais imprescindível. Mas,
mesmo os sistemas que estão em
vigor hoje no Ministério precisam
ser avaliados por conta de uma
redução muito grande do AFFA no
processo”, disse.
“Tomei nota de todas as pendências e preocupações. Não vejo essa
conversa como uma solução, mas
quero dizer que vocês terão no Ministério alguém que vocês podem
contar”, esclareceu ao final da conversa com os dirigentes sindicais.
Ele também lembrou da importância da carreira para o setor. “Minhas portas estarão abertas todas
as vezes que vocês me chamarem
eu virei com muita satisfação até
para eu entender vários assuntos”,
completou.

Prazo para refiliação vai até dia 2 de maio

Reuniões com DIPOA e o DSA reforçam pleitos da categoria

O período de 90 dias, com anistia total de débitos,
está valendo desde o dia 1º de fevereiro.

Os assuntos de interesse da categoria foram tratados
com as equipes do DIPOA e o DSA.
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Curtas
Deputado assina requerimento para sessão solene em
homenagem ao dia do AFFA
Alfredo Dantas, em seu escritório
em Brasília.

O

deputado Roberto Pessoa
(PSDB/CE) recebeu, dia 12 de
fevereiro, o vice-presidente
do Anffa Sindical, Marcos Lessa,
o secretário de Finanças do Sindicato, Simplício Alves de Lima, e o
diretor de Relações Institucionais,

Na ocasião, o parlamentar assinou
um requerimento para uma sessão
solene na Câmara dos Deputados
em homenagem ao dia do AFFA
(Auditor Fiscal Federal Agropecuário). A data é lembrada dia 30 de junho. Porém, o documento assinado
pelo deputado sugere o dia 1º de julho, uma vez que o dia em questão
se dá em um domingo.
“O deputado é um antigo amigo da
nossa categoria e agora retorna
para a Câmara, após várias legislaturas. Foi ele quem apresentou o PL

instituindo o Dia de homenagem à
carreira, até então de FFA [Fiscal
Federal Agropecuário] e, hoje, de
AFFA [Auditor Fiscal Federal Agropecuário]”, disse Simplício Alves.
Aprovado, esse PL se transformou
na Lei n. 12.316, de 26 de agosto de
2010.
Em 2015, nas comemorações de 15
anos da carreira, autoridades e filiados participaram da sessão solene em homenagem à carreira, realizada na Câmara dos Deputados por
meio do requerimento do deputado
Glauber Braga.

Anffa Sindical participa de posse de parlamentares

O

presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto, e
o vice Marcos Lessa estiveram na posse dos 513
deputados eleitos em outubro de 2018, ocorrida
dia 1º de fevereiro. O diretor de Departamento de Aposentados e Pensionistas, Luiz Castilhos, representou a
entidade no Senado. Com 244 novos nomes, a significativa mudança de 47,6% no quadro de deputados é ainda
menor do que a do Senado, que terá renovação de 85%
dos parlamentares. É a maior renovação do Congresso Nacional desde a redemocratização, há mais de 30
anos.
“Muitos parlamentares que apoiavam os servidores
públicos não se reelegeram. Por isso, iremos trabalhar
para refazer a nossa bancada parlamentar de apoio”,
afirmou.

Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Prazo para refiliação com anistia total de débitos vai até
dia 2 de maio

E

stá valendo, até o dia 2 de
maio, o prazo para os AFFAs
(Auditores Fiscais Federais
Agropecuários) que se desfiliaram do Anffa Sindical possam se
refiliar. O período de 90 dias, com
anistia total de débitos, está valen-

do desde o dia 1º de fevereiro. A decisão é fruto de Assembleia Geral
Nacional Extraordinária (AGNE),
convocada uma vez que existiam
riscos de desaprovação por parte
do Conselho Fiscal do Sindicato,
considerando que não há previsão
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no Estatuto e no Regimento da Entidade para esse tipo de ação.
A data de 2 de maio foi calculada
em virtude do feriado de 1º de maio,
que é o feriado do Dia do Trabalho.

Reuniões com DIPOA e o DSA reforçam entendimentos sobre
pleitos da categoria

D

ando sequência à série de
reuniões com a nova equipe do MAPA (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento) para ajustar os assuntos de
interesse da categoria, os dirigentes do Anffa Sindical se reuniram,
nos dias 5 e 6 de fevereiro, com as
equipes do DIPOA (Departamento
de Inspeção de Produtos de Origem
Animal) e o DSA (Departamento de
Saúde Animal), vinculados à SDA
(Secretaria de Defesa Agropecuária).
Como resultado prático do ambiente receptivo durante as reuniões,
assim como nos demais encontros
já realizados com a nova equipe
ministerial, o Sindicato foi convidado para participar de um seminário sobre autocontrole, promovido pela SDA, que ocorrerá dia 21
de fevereiro. “A sugestão partiu do
próprio Sindicato e recebemos a
informação de que participaremos
não apenas da mesa de abertura do
evento, mas de um painel sobre o
assunto”, disse o diretor de política
profissional do Anffa Sindical, Antonio Andrade.
Segundo ele, além desse assunto,
também foi reforçada pela diretora
do Departamento de Inspeção de
Produtos de Origem Animal, Ana
Lúcia de Paula Viana, a opinião do
secretário da SDA, de que o autocontrole das indústrias não se dará
em substituição às atribuições de
polícia administrativa típicas da
carreira de AFFA (Auditor Fiscal
Federal Agropecuário).

Dipoa. A diretora do Departamento
concordou que a escola precisa de
atenção e ficou de participar o Sindicato das discussões a respeito do
pleito.
Com a equipe do Departamento
de Saúde Animal e Insumos Pecuários, o diretor da área, Geraldo
Marcos de Moraes e a equipe de fiscalização de produtos de uso veterinário, receberam as informações
acerca da preocupação em torno da
pretensão de estender o acordo de
cooperação entre o Mapa e a Fundação Eliseu Alves para produtos
veterinários. O assunto já havia
sido colocado ao secretário da SDA,
que admitiu a revisão do processo.

A existência da atualização da legislação correspondente ao momento atual também foi aventada
durante a reunião. “A legislação
precisa garantir que a sanção administrativa cumpra a função de
punir o infrator, inibir a reincidência e que outros cometam a infração”, lembra Antonio.

Estratégia – Para o presidente do
Anfffa Sindical, Maurício Porto, a
estratégia de estreitar o diálogo
com as áreas técnicas e com a alta
direção está sendo exitosa, sempre
na perspectiva de também contribuir para o aprimoramento das
questões em discussão. “Semana
que vem, por exemplo, teremos a
presença do secretário-executivo
na reunião da Diretoria. Enquanto
aguardamos a audiência solicitada com a ministra Tereza Cristina,
vamos tratando de diversos assuntos com as áreas de competência”,
disse.

O fortalecimento da Enagro (Escola
Nacional de Gestão Agropecuária)
também esteva na pauta junto ao

o caso das reuniões desta semana,
o diretor Antonio Andrade esclareceu que os titulares das pastas
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assumiram a pouco tempo, não
dá para cobrar posicionamentos
concretos agora. As reuniões servem para mostrar à parte da equipe ministerial qual a posição do
Anffa Sindical em determinados
assuntos. A intenção é influenciar
nos processos decisórios tão logo
as equipes estejam a par da realidade das pastas. Segundo ele, as
reuniões organizadas pelo Sindicato vão ao encontro de uma estratégia de chegar a todos os níveis
hierárquicos do MAPA, sempre no
sentido de colocar as questões sensíveis da categoria em evidência e
buscar uma solução conjunta. “Em
todas as reuniões vimos sentindo
essa atmosfera de receptividade
e espírito de colaboração com os
representantes do Ministério. Nós
colocamos o Anffa Sindical à disposição para trabalhar em projetos
que possam ser tocados conjuntamente”, completou.
A Direx está aguardando a nomeação de representantes de outros
departamentos e coordenações
igualmente importantes, com objetivo de buscar uma aproximação
e fazer um convite para exposição
de planos de trabalho no Sindicato.
Também está na programação da
entidade a primeira audiência com
a ministra, Tereza Cristina. A solicitação foi feita ao Mapa logo após
a posse da ministra.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI

•
A Diretoria de Aposentados e Pensionistas do Anffa Sindical, conclama os Sr. diretores
de Aposentados e Pensionistas
das DS a participarem da Reunião à realizar-se no período de
13 a 15/03 de 2019, na sede do Sindicato em Brasília/DF.
•
Queremos agradecer aos
filiados: Silvia Maria Borim Coda
Dias e Ney Neto Mendes Ferraz
por colocarem seus nomes a disposição do Banco talentos, esperamos mais colegas colocando
seu nome nesta relação.
•
É de grande importância
a participação dos aposentados
no Conaffa, momento impar que
trata das questões da categoria.

De acordo com o Art. 5°, do regimento interno do V Conaffa, os
aposentados poderão participar
do Congresso como: Delegados
eleitos entre os filiados efetivos,
com direito a voz e voto; Ou como
observadores: os demais filiados
inscritos, todos com direito a voz,
mas não a voto, por conta própria.
A escolha dos Delegados
eleitos será mediante votação
direta e secreta em Assembleia-Geral
da Delegacia Sindical,
convocada especificamente para
este fim, na proporção de um
Delegado para cada 20 (vinte) filiados ou fração. Do número de
Delegados a que cada Delegacia

Sindical tem direito, será assegurada, pelo menos, 1 (uma) vaga
para aposentado.
Assim, fique atento as convocações da sua DS, e esteja presente à assembleia.

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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