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Ministra da Agricultura recebe Anffa Sindical

A questão do Adicional de Fronteiras deu início à pauta. Tereza Cristina mostrou-se solidária a exposição de que a lista de municípios
contemplados está aquém do que
é necessário e afirmou que trabalhará pela sua extensão. “Não sei se
vamos conseguir, mas acho justo
e vamos trabalhar duro por isso”,
afirmou.
Outro assunto abordado foi a convocação dos excedentes do último
concurso público para AFFA médico veterinário, a qual o secretário-executivo Marcos Montes afirmou
estar em andamento, em sua última reunião com o Sindicato.
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A

ministra da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Tereza Cristina, o secretário-executivo, Marcos Montes,
e o secretário de Defesa
Agropecuária, José Guilherme Leal, receberam o presidente do Sindicato, Maurício Porto, o vice, Marcos
Lessa, o diretor de Assuntos
Jurídicos, Márcio Squilassi,
e o diretor de Departamento de Política Profissional,
Oscar Rosa, dia 3 de junho,
para tratar de assuntos da carreira.
Também estiveram presentes o coordenador do Conselho de Delegados Sindicais (CDS), Janus Pablo, a
delegada da DS-DF, Laucir Gonçalves, e a representante do Comando
Nacional de Mobilização (CNM),
Rogéria Conceição.

Reunião no M.A.P.A.com a Ministra da Agricultura

De acordo com Cristina, o pleito que
está na Casa Civil, já foi conversado
com o ministro-chefe Onyx Lorenzoni, e já deveria estar tramitando.
A ministra mostrou-se apreensiva
e disse que cobrará um posicionamento da presidência.
A solicitação de um novo concurso
com 150 vagas, dessa vez destinado às outras profissões da carreira,
também já se encontra na Casa Civil, segundo a ministra.
Nivelamento – A correção salarial
dos AFFAs também foi foco da reunião. A ministra afirmou que defenderá o pleito junto à Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), mas,
que é preciso, antes de mais nada,
valorizar, ainda mais, a agropecuária nacional.
“Quando chegamos no MAPA, o clima era ruim e nós chegamos determinados a mudar isso, a baixar os
ânimos. O MAPA será mais valorizado se mostrarmos que a agrope-

cuária é o setor que sustenta esse país”, afirmou a
ministra.
Na ocasião, Maurício Porto
entregou à Tereza Cristina
o aviso ministerial já apresentado ao Ministério do
Planejamento pelo ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, documento que
ela repassou ao SE Marcos
Montes para as devidas
providências.

Superintendentes - Outros assuntos discutidos foram as nomeações
e trocas de superintendentes nos
estados. O Sindicato vem reivindicando nomeações de AFFAs para
as SFAs que terão seus titulares
substituídos. A ministra ressaltou
que o MAPA tem poder de veto e
afirmou que a questão já foi sinalizada e está sendo tratada junto à
Casa Civil.
Assefaz – Por fim, o vice-presidente
Marcos Lessa pediu o apoio na viabilização de um convênio entre a Fundação
Assefaz e o MAPA para que os filiados
do Anffa Sindical não tenham os planos
de saúde cancelados no dia 31 de julho,
conforme anunciado pela operadora. A
ministra afirmou que tratará diretamente sobre o tema com a Conjur.
Para o presidente Maurício Porto, a reunião fechou com saldo positivo. “Tereza
Cristina demonstrou conhecimento de
todos os itens tratados e comprometeu-se a dar encaminhamento a todos os
pleitos”, enfatizou.

SDA reúne chefes de departamento
em oficina de alinhamento estratégico

Emendas do Fonacate são apresentadas à
Comissão da Reforma da Previdência

Sindicato foi um dos apoiadores do evento com objetivo de contribuir com iniciativas de qualificação
dos AFFAs.

Conquista é resultado do trabalho das entidades
filiadas ao Fórum, dentre elas o Anffa Sindical, que
realizaram intensa busca por apoio parlamentar
às emendas.
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Curtas
SDA reúne chefes de departamento em oficina de
alinhamento estratégico
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Foto: Fernanda Fernandes/ Anffa Sindical

Secretaria de Defesa Agropecuária reuniu, nos dias
04 e 05 de junho, na Enagro
(Escola Nacional de Gestão Agropecuária), em Brasília, os chefes
de todas as instâncias administrativas ligadas à SDA, para discutir
questões estratégicas à execução
dos temas definidos como prioritários pela ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, e pelo secretário de
Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal.
No total, foram 50 gestores participantes. O Anffa Sindical foi um
dos apoiadores da oficina oferecida pela SDA, uma vez que uma das
propostas dessa gestão da Direx é
contribuir com iniciativas de qualificação dos AFFAs. Na oportunidade, o Sindicato distribuiu kits aos
gestores com bloco, caneta, broche,
e luva térmica de cozinha, tudo
dentro de uma ecobag personalizada.

Chefes de departamento em oficina de alinhamento estratégico

Comandos de Mobilização têm novos coordenadores

O

s coordenadores dos Comandos Estaduais de Mobilização (CEM) elegeram, dia
30 de maio, os novos representantes dos Comandos Regionais (CRM)
e Nacional (CNM).
Reeleito pelos colegas, Welciton
Alves continua como coordenador
do CNM e representante da região
Norte; Alexandre César Alves Sil-

C

va, representa a região Nordeste;
representando os filiados do Sul,
foi escolhido André Luiz Silveira
de Almeida, a região Centro-Oeste
ficou com a colega Rogéria Oliveira
Conceição, e a região Sudeste com
Serguei Brener. Além dos cinco representantes regionais, o CNM conta com o vice-presidente Marcos
Lessa, representando a Diretoria
Executiva Nacional (Direx), e Janus

Pablo, representando o Conselho de
Delegados Sindicais (CDS).
O primeiro comunicado trouxe
orientações sobre a paralisação
(articulada pelo Fonacate) contra
a PEC 06/2019, agendada para o dia
14 de junho. O documento pode ser
acessado na aba “mobilização” do
site institucional.

Beneficiários da Assefaz devem aguardar orientações
do Anffa Sindical

om a aproximação do fim da
vigência de uso dos planos
de saúde da Assefaz no dia 31
de julho, os filiados do Anffa Sindical e dependentes devem aguardar
orientações da Secretaria de Administração.

De acordo com o secretário Luiz
Gonzaga Matos, as tratativas com
administradoras de planos de saúde (entre elas Unimed Nacional,
Unimed FESP e Seguro Unimed) já
foram iniciadas e a entidade avalia
qual a melhor opção a ser apresentada aos filiados, em breve.
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Vale ressaltar que a até o fechamento desta edição, a Conjur ainda
não havia emitido parecer final sobre a possibilidade de convênio entre a Fundação Assefaz e o MAPA.
Consultores jurídicos da Conjur/
MAPA sinalizaram que a decisão
estaria próxima de ser divulgada.

Foto: Anffa Sindical

Emendas do Fonacate são apresentadas à Comissão
Especial da Reforma da Previdência

No dia 28 de maio, representantes
das afiliadas do Fonacate, entre
eles o presidente do Anffa Sindical,

“O pensamento que trouxe a PEC
para essa Casa diz que o estado
brasileiro deve cumprir seu com-

Foto: Ass. Câmara dos Deputados

Participaram do ato, ainda, o deputado federal professor Israel Pinheiro, e o deputado federal Léo
Morais, ambos patrocinadores das
emendas.

Conheça os
deputados federais
autores das
emendas:

Professor Israel (PV/DF): emendas 2, 5, 7, 9 e 10

Foto: Gazeta Digital

Foto: Ass. Câmara dos Deputados

Léo Moraes (PODE/RO): emenda 3

Valtenir Pereira (MDB/MT): emenda 1

André Figueiredo (PDT/CE): emenda 4
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Foto: Ass. Câmara dos Deputados

A

Maurício Porto, e o diretor de Relações Institucionais do Sindicato,
Alfredo Dantas, estiveram presentes no ato simbólico de apresentação das emendas, realizado no
Salão Negro da Câmara dos Deputados.

Foto: Ass. Câmara dos Deputados

Emendas protocoladas - Todas as
dez emendas elaboradas e apresentadas pelo Fonacate tiveram o
apoio de, no mínimo, 1/3 dos parlamentares da Casa, ou seja, 171
deputados, como manda a regra.
A emenda Nº 1 (Desconstitucionalização) teve 179 assinaturas, a Nº
2 (Diversidade da base de financiamento) 208, a Nº 3 (Invalidez permanente) 216, a Nº 4 (Pensão por
morte) 203, a Nº 5 (Capitalização)
192, a Nº 6 (Abono de permanência)
197, a Nº 7 (Militares atuarem em
outros cargos) 210, a Nº 8 (Supressão das alíquotas progressivas e
extraordinárias) 202, a Nº 9 (Pedágio de 17% - Regra de transição) 177,
e a Nº10 (Migração para RPC) 204.

Presidente do Anffa Sindical, com representantes das afiliadas do Fonacate no salão negro da Câmara dos Deputados

s dez Propostas de Emendas à PEC 06/2019 (Reforma
da Previdência) elaboradas e apresentadas pelo Fonacate
(Fórum Nacional Permanente das
Carreiras Típicas de Estado) foram
apresentadas na Comissão Especial que trata da matéria. A conquista é resultado do trabalho das
entidades filiadas ao Fórum, que
realizaram intensa busca por apoio
parlamentar às emendas, nas últimas semanas.

promisso com os credores internacionais, empresas e fornecedores, mas não precisa cumprir os
compromissos assinados com seus
servidores. Entendemos a situação
econômica do país e pode ser que
haja necessidade de ajustes no Sistema Previdenciário, mas não aceitamos a demonização das carreiras
de estado que permitem ao Estado
ser forte e protagonista de muitas
iniciativas de desenvolvimento
econômico e social desse pais”,
afirmou professor Israel, autor de
cinco das dez emendas do Fórum.

Lincoln Portela (PR/MG): emendas 6 e 8

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI

local ideal para reunirmos e discutirmos assuntos pertinentes à
nossa carreira.
Foto: Anffa Sindical

pela acolhida e pela organização
do evento. Obrigado ao Delegado
Fernando, ao Diretor de Aposentados e Pensionistas Queiroz e a
todos os participantes.
Foto: Anffa Sindical
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Encontro de Aposentados no Salvador/BA

•
Pessoal, temos que informar sempre a verdade e lamento
dizer que o nosso precatório referente ao ‘’Processão’’ da GDAFA
não será expedido este ano. Esperamos que seja em 2020 para
que possamos receber em 2021.
Recentemente mudou o julgador
e o processo foi para outro Desembargador.

Encontro de Aposentados no Ceará

•
Fizemos nos dias 3 a 7 de
junho dois Cursos de Preparação
para Aposentadoria , em Itabuna/
BA e outro em Salvador. No total,
tivemos 47 participantes e, pelo
que se viu, valeu a pena! Foram
realizadas diversas palestras
com muita interação dos participantes. Agradecemos ao Delegado Sindical Elias Elóis, ao Diretor
de Aposentados e Pensionistas
Claudio Apê e a todos os colegas
pela organização exemplar. Gostaríamos de citar a todos, mas
não há espaço.

•
Estamos trabalhando intensamente para vermos cumpridos todos os nossos itens de
pauta, principalmente quanto ao
realinhamento salarial.

Foto: Anffa Sindical

Foto: Anffa Sindical

omo todos já viram no Inffo Sindical anterior, estamos homenageando os
colegas AFFA’s que já passaram
dos 100 anos de vida. Neste número será o colega Osias Araújo
Matos, da Bahia, que, dia 23 de
junho, completou 103 anos. Ele
nasceu em Ilhéus/BA, é Engenheiro Agrônomo e desenvolveu
suas atividades na Defesa Sanitária Vegetal, local onde também
foi chefe. Pelas informações que
tivemos, sempre foi funcionário
exemplar e muito comprometido com o MAPA. Estávamos programados para entrega de uma
placa comemorativa para ele durante o curso de Preparação para
Aposentadoria, que realizamos
em Itabuna/BA nos dias 4 e 5 de
junho. Todavia, na véspera, ele
teve um problema de saúde e não
pode comparecer, ocasião em que
entregamos a placa ao seu primo
e também colega AFFA Elton Matos Vieira, que ficou encarregado
de entregá-la ao homenageado.
Parabéns colega Osias!

CLOVIS FANTONI,
Diretor de Aposentados e Pensionistas
Fone: (61) 99987-2803
José Luiz Castilhos,
Diretor de Departamento

Homenagem ao aposentado Osias de Araújo Matos.

•
Recentemente
realizamos mais um Encontro de Aposentados e Pensionistas, desta
vez junto à Delegacia Sindical
do Ceará. Participaram 25 pessoas, das quais quero agradecer

Fone: (61) 99135-0867
Encontro de Aposentados no Itabuna/BA

E-mail: aposentados@anffasindical.org.br

•
De 21 a 25 de outubro de
2019 teremos o nosso V Conaffa. Esperamos contar com um
número expressivo de colegas
aposentados e pensionistas. É o
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