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Representantes de carreiras de estado discutem estratégias de
atuação para modificação da PEC 06/2019

Represetantes de carreiras típicas de Estado reunidos

R

epresentantes de servidores
públicos se reuniram, dia 26
fevereiro, na sede do Fórum
Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate)
para discutir estratégias de atuação a favor de modificações na PEC
06/2019 (Reforma da Previdência).
O presidente do Anffa Sindical,
Maurício Porto, e o secretário de
administração Luiz Gonzaga Matos
representam o sindicato na ocasião.
De acordo com o professor Juarez
Freitas, da Comissão de Juristas da
Câmara dos Deputados, convidado
pelo Fonacate, é preciso sensibilizar o parlamento para uma “re-

forma sem crueldades como a que
está apresentada”. Segundo Freitas,
essa sensibilização deve ser feita,
especialmente, por meio das redes
sociais, trazendo para o debate todos os milhões de brasileiros afetados pela PEC.
“Temos quase 100% da mídia a favor
da reforma. O que está sendo feito
é um aumento de tributos sem que
a população saiba. Muitos brasileiros não sabem que a contribuição
previdenciária é tributo”, ressaltou
o professor.
Para Juarez, o momento não é de
confrontar a reforma, mas sim negociar uma “saída honrosa”, tanto

para o Governo como para a classe
trabalhadora.
Em seguida, o deputado federal
Professor Israel também falou aos
presentes. Para ele, é preciso evitar
que os servidores públicos sejam
demonizados e se tornem bodes
expiatórios da reforma, como vem
ocorrendo. “É preciso evitar que
essa Reforma ocorra sobre os escombros das carreiras de estado. É
preciso achar o caminho para negociação e diálogo com o Governo
e entender que, quando falamos em
estado grande ou mínimo, a gente
não resolve a questão do estado eficiente”, declarou.

Sindicato e demais entidades definem
estratégias contra a MP 873/19

Anffa Sindical busca garantia dos serviços
da Assefaz para os filiados

Artigo 2º da Medida prevê a supressão do direito do
desconto da contribuição sindical diretamente no
salário dos filiados por parte dos sindicatos.

Sindicato se reuniu com representantes do MAPA
e Entidades representativas de beneficiários dos
planos de saúde
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Anffa Sindical busca garantia dos serviços da
Assefaz para os filiados

Curtas
Lideranças sindicais se reúnem com senador Chico Rodrigues

presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto, o secretário de Administração, Luiz
Gonzaga Matos, o delegado sindical da Bahia, Elias Elói, e o delega-

R

Ao parabenizar o parlamentar pelo seu novo mandato, os dirigentes o convidaram para conhecer o Sindicato e participar da
reunião da Diretoria Executiva pre-

O senador foi solícito, agradeceu a
visita e se colocou à disposição do
Sindicato para tratar do apoio aos
pleitos da categoria, como a edição de novos concursos públicos e
a equiparação salarial com as demais carreiras de auditoria, entre
outros assuntos.
Este foi o primeiro de muitos contaatos que teremos dentro do Congresso Nacional coim intuito de
seguir nosso proósito de refazer
nossa base parlamentar, atenta aos
pleitos da categoria”, frisou Maurício Porto.

Anffa Sindical e demais entidades definem estratégias
contra a MP 873/19

epresentantes do Anffa Sindical, entidades vinculadas
ao Fonasefe e a sindicatos
da iniciativa privada se reuniram,
dia 7 de março para discutir estratégias conjuntas contra a MP (Medida Provisória) 873/19. A matéria
altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,

O

Engenheiro agrônomo, o parlamentar é empresário e foi
governador do estado de Roraima. Ele também é irmão
de um colega AFFA, já falecido.

vista para o mês de abril.

para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Os sindicalistas focaram os debates no artigo 2º da Medida, que
prevê, entre outras mudanças, a supressão do direito do desconto da
contribuição sindical diretamente
no salário dos filiados por parte dos
sindicatos.

As entidades criaram dois GTs
(Grupos de Trabalho). Um deles tratará de realizar ações de base, que
seriam propostas de ajuizamento
na justiça em 1ª e 2ª instâncias pelas entidades envolvidas ou pelos
sindicalizados. O segundo GT abordará atuações em instâncias maiores, como o STF (Supremo Tribunal
Federal).

Concurso público e convocação de excedentes são foco de
trabalho parlamentar

diretor de Relações Institucionais do Anffa Sindical,
Alfredo Dantas e o delegado
do Sindicato em São Paulo, Ronaldo
Romney, realizaram trabalho parlamentar em busca de apoio para a
convocação de excedentes do último processo seletivo para AFFA e
pela realização de novo concurso
público.
Os sindicalistas foram recebidos
pelo líder do PSL no Senado, senador Major Olímpio (PSL/SP), que pediu a elaboração de uma nota técnica sobre a importância da carreira

e se comprometeu a levar o assunto
à presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Soraya
Trhonicke, à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e ao ministro da
Economia, Paulo Guedes.
A realização de concurso público e convocação de excedentes
do último certame também foram
tratados com o deputado General
Peternelli (PSL/SP). O deputado se
comprometeu a analisar o pleito.
Outro assunto tratado foi a PEC
56/2014, que assegura proventos
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O

Senador Chico Rodriguês com AFFAs

Foto: Assessoria do senador

do sindical do Piauí, Eduardo
Piauilino Mota, se reuniram,
dia 20 de fevereiro, em Brasília, com o senador Chico Rodrigues (DEM/RR).

integrais à aposentadoria por invalidez permanente em todas as hipóteses e estabelece a revisão dos
proventos de aposentadorias por
invalidez já concedidas.
Alfredo Dantas e Ronaldo Romney
levaram o assunto à mesa do senador Paulo Rocha (PT/PA) e conversaram com a assessoria do senador
Jorge Kajuru (PSB/GO). Tanto o senador Paulo Rocha como a Assessoria de Jorge Kajuru se comprometeu a analisar a possibilidade de
desarquivamento da Proposta.

Reunião do MAPA define rumos do processo contratual da Assefaz

N

a manhã do dia 11 de março
o vice-presidente do Anffa
Sindical, Marcos Lessa, o
secretário de Administração, Luiz
Gonzaga Matos, e a advogada do
Sindicato, Patrícia Bruns, se reuniram com a coordenadora-geral
de Administração de Pessoas do
MAPA (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento), Sara
Martins, e com a coordenadora de
Legislação, Miranda Drumond, para
tratar dos desdobramentos relativos à participação do órgão na administração do processo contratual da Assefaz. O assunto foi foco de
reunião no dia 28 de fevereiro.
Na ocasião, foi esclarecida a impossibilidade de o Sindicato continuar intermediando os contrados
junto ao plano de saúde e explicada de que maneira o MAPA poderia
contribuir com o processo a partir de agora. Por conta disso, ficou
acertado que os responsáveis pela
Assefaz enviarão à coordenadora-geral de e Administração de Pessoas documentos referentes às
quatro entidades (Anffa Sindical,
Anffa Associação, Asfrago e Ansa)
que dizem respeito ao número de
titulares e seus dependentes. Também será disponibilizada a Carta
de apresentação da Fundação que,

junto aos demais materiais, será
entregue à Conjur para produção
de um parecer sobre o assunto.
Vale ressaltar que após a parceria
entre o MAPA e a Fundação, haverá
a possibilidade de adesão de outros
filiados do Sindicato ao plano.
A celeridade no encaminhamento
da atuação do MAPA na administração do plano da Assefaz foi uma
das posições confirmadas pelas
representantes do ministério, uma
vez que o plano poderá vir a ser
extinto no prazo aproximado de
60 dias, a contar da data de recebimento da correspondência da Assefaz a cada um dos beneficiários
sobre o assunto.
Apesar disso, os representantes da
Assefaz se disponibilizaram a abrir
um espaço na agenda, de maneira
a buscar uma solução a partir da
mudança. “Faremos o máximo para
garantia da manutenção dos direitos dos filiados”, disse Luiz Gonzaga.
Além da presença de Sara Martins
e Miranda Drumond, participaram,
pela Fundação Assefaz Marilene
Macedo do Vale (gerente nacional de Saúde), Ilma Maria Santos
(analista de Saúde), Winny de Melo
(analista de saúde) e Luciano Coe-

3

lho (advogado).
Petição – No mesmo dia, entidades representativas de beneficiários dos planos de saúde da Assefaz que, segundo as normas da
Agência Nacional de Saúde (ANS),
encontram-se com contratos irregulares, estiveram reunidas, mais
uma vez, na sede do Anffa Sindical,
para tratar sobre questões que envolvem a rescisão contratual com a
operadora.
Mediante à omissão da Assefaz em
disponibilizar a carta de sinistralidade das entidades e o acesso ao
processo movido pela ANS, os representantes optaram por peticionar os documentos à ANS. O objetivo, com isso, é corroborar com um
estudo atuarial para futura migração para novos planos, inclusive de
autogestão.
Vale ressaltar que o Anffa Sindical
tem priorizado a manutenção dos
planos de saúde da Assefaz aos
seus filiados e dependentes, que somam 1.034 vidas.Até o fechamento
desta edição, o Anffa Sindical ia
enviar um comunicado a todos os
titulares beneficiários dos planos
de saúde Assefaz, esclarecendo as
estratégias que vêm sendo executadas sobre o tema, até o momento.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA

Fotos: Comunicação Anffa Sindical

POR: CLOVIS FANTONI

Primeiro dia de reunião entre os diretores

D

urante o fechamento desta
edição havíamos iniciado,
dia 13 de março o III Encontro de diretores de Aposentados e
Pensionistas, em Brasília. A programação contou com uma mesa
redonda para debater a participa-

ção do AFFA Aposentado e Pensionista na vida sindical e também tratamos de assuntos, como
finanças pessoais e bem-estar,
além de aspectos pessoais e profissionais de uma liderança.

•
Governo emite Medida
Provisória de Nº873/2019 que não
permite desconto em folha da
contribuição sindical (consignação) o que irá causar sérios danos
ao nosso e outros sindicatos, embora nossa contribuição seja voluntária;

•
Temos recebido várias
comunicações de propostas de
ações judiciais, de origem duvidosa (na maioria golpes);

•
Não esqueçam de fazer
seu RECADASTRAMENTO no
banco/SFA na data de seu aniversário;
•
Por favor, encaminhem
seus currículos para o banco de
talentos;

•
Procure sua Delegacia
sindical para atualização do cadastro: fone, e-mail, endereço,
foto 3x4;
•
Vai haver reunião de diretores de aposentados e pensionistas no período de 13 a 15/03/19,
procure seu diretor para obter informações.

Porém, os temas centrais giraram
em torno da avaliação do plano
operativo de 2018 e das ações de
planejamento para este ano. Mais
informações no site do Sindicato
e na coluna do mês de abril.

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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