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Reunião da Diretoria de Aposentados e Pensionistas
apresenta panorama da carreira e planos para 2022

A

Diretoria de Aposentados e
Pensionistas realizou sua
primeira reunião do ano,
entre os dias 11 e 12/11, no Rio de
Janeiro. Na oportunidade, o presidente do Anffa Sindical, Janus Pablo, destacou as principais ações
administrativas tomadas pela gestão, como a redução drástica dos
custos do Sindicato, e alteração de
processos de trabalho que, segundo ele, “é uma revolução que não
aparece a princípio para o sindicalizado, mas reverte-se em mais
ações voltadas aos objetivos finalísticos sindicais.” Ainda, deu destaque à renovação do CDS, em que
2/3 dos delegados foram substituídos, o que aporta a nova visão ao
Sindicato.
O dirigente sindical também
lembrou das principais pautas de
interesse da carreira, dentre elas,

a
nomeação
de novos Affas
para a adidância agrícola, publicada dia 5 de
novembro
no
Diário
Oficial,
assim como a
perspectiva de
um novo certame. Em relação
a este aspecto,
ele mencionou o
trabalho da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que contém números favoráveis à carreira.
Janus ressaltou ainda que o Sindicato vem trabalhando em ações
cujo objetivo é expandir as atribuições dos Affas. Em complemento,
ele citou o PL 1.595/19, que trata do
Agroterrorismo, e a inclusão do Vigifronteira no PL 1.293/21.
Temas como a
Reforma
Administrativa e a reestruturação da carreira
também foram foco
do pronunciamento
do presidente, que esclareceu sobre a articulação realizada com
as demais carreiras
em oposição à PEC
32/20. Em sua opinião, a matéria “não é
útil ao serviço público,

visto que o texto atual permite a terceirização até das atividades típicas
de Estado”. Ele ainda, fez menção
ao intenso trabalho realizado com
parlamentares e representantes de
setores regulados pela SDA em prol
da reestruturação remuneratória
da carreira. “Muitos estavam neutros, tornaram-se favoráveis e hoje
estão engajados”, avaliou.
ENCONTROS E REENCONTROS Em sua fala, o diretor de Aposentados e Pensionistas, José Luiz Castilhos, comemorou a oportunidade
de conhecer e encontrar os colegas
pessoalmente. “Um dos motivos de
estarmos aqui é nos conhecermos,
uma vez que, desde a eleição desta
gestão, isso não foi possível devido
à pandemia de Covid-19”, disse.
Ele relembrou os diplomas legais que compuseram a carreira
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ao longo de sua trajetória e ressaltou a relevância das atribuições
exercidas pelos Affas voltadas à
saúde pública e ao agronegócio,
com reflexos na balança comercial
do país. Castilhos apresentou ainda
o percentual de filiados aposentados
e pensionistas do Anffa Sindical divididos por unidade da Federação e
destacou as reformas ocorridas na
Previdência nos últimos anos, assim
como os prejuízos trazidos por elas
aos servidores públicos.
Por fim, José Castilhos declarou que a Diretoria de Aposentados
possui boas perspectivas para o
ano seguinte: “Estamos trabalhando com uma programação que in-

O

clui 19 encontros de aposentados
e pensionistas em 2022. Tudo isso
com a finalidade de motivar os colegas aposentados e pensionistas
a participarem, se engajarem nas
ações do Sindicato.” e finalizou:
“Hoje, mais de 50% dos filiados são
aposentados e precisamos cuidar
com carinho desses colegas que
são parte da nossa história.”
O evento contou com a presença
do vice-presidente, Ricardo Nascimento, de Elias Robles Soliz (RO);
Telmizio Jose Cunha (SP); Katherine Leticia da Silva (AC); Manoel
Del Carmen Perez Neto (AM); Renato Brasileiro (BA); Hiroshi Takano
(DF); Ruston Gouvêa (ES); Valmir

Borrigueiro (CE); Sergio Antônio
Novato Neto (GO); Renilda Maria
Barbosa (PE); Valdemar de Lima
Vilar (PI); Luiz Cesar Baptista
Scheffer (PR); Ludimila Cesar
Moura Gaspar (RJ); Ricardo Luiz
do Nascimento (RJ); Marilia Tosi
(RS); Francisco Paulo Filho (RN);
José Márcio Luiz Gomes (SP);
Mauro Medeiros de Moura (TO);
Serafim Castro da Costa (SC);
Silvana Rizza Ferraz e Campos
(MG); Janice Elena Ioris Barddal (MT); Maria das Graças Albuquerque de Freitas (AL); Aldo
Wagner Beraldo (MS); Aurenice
Lucena Pereira (MA); Pedro Paulo da Costa Mota (PA).

Aposentados debatem o plano
operativo do Anffa Sindical

secretário de Planejamento do Anffa Sindical, Paulo Reis, apresentou o plano
operativo da entidade, na última
quinta-feira (11/11), durante a reunião
da Diretoria de Aposentados e Pensionistas, que se encerrou 12/11, no
Rio de Janeiro. Na oportunidade, o
dirigente demonstrou como o plano
é elaborado. Entre as suas 141 ações,
segundo ele, 16 são voltadas diretamente para os aposentados e pensionistas. Sete delas são de responsabilidade exclusiva da Direx, duas
de responsabilidade exclusiva das
Delegacias Sindicais e nove compartilhadas por ambas. Os participantes
também puderam conferir como o
plano é avaliado periodicamente.
“Atualmente 51% dos nossos filiados são aposentados e pensionistas”, esclareceu o secretário ao
falar da importância de trabalhar
questões voltadas ao segmento.
Muitas ações do Plano Operativo da Diretoria de Aposentados e
Pensionistas (DAP) são compartilhadas com a Delegacias Sindicais
(DS), que por sua vez dispõem de
diretores de Aposentados e Pensionistas nas suas Diretorias Executivas mediante Estatuto.
O objetivo da palestra foi chamar a atenção de todos da impor-

tância e responsabilidade
dos diretores na busca da
execução das ações, visando atender ao expressivo público alvo, os aposentados e pensionistas.
“Ficou muito clara a
forma como são executadas as ações do Sindicato,
por meio do Plano Operativo, e como ele é elaborado”, disse o diretor de departamento da Secretaria
Geral, Serafim Costa.
DEPOIMENTOS - O diretor de Aposentados e Pensionistas de SP,
José Márcio Luiz Gomes, disse que
“o Plano Operativo motiva porque
passa tarefa para todos e isso é o
que fizemos em toda a nossa vida
profissional”.
Já o diretor de Aposentados e
Pensionistas da BA, Renato Brasileiro, ressaltou que o Plano Operativo permite um trabalho uniforme
na mesma direção a partir da decisão do filiado. “Estamos agora em
melhores condições para trabalhar
em equipe”, disse.
Para a anfitriã do evento, a diretora de Aposentados da DS/RJ, Ludimila Cesar Moura Gaspar, o cuidado se
deu com “a preocupação com o con2

forto e as condições de trabalho sem
perder de vista as medidas de segurança com relação à pandemia. “Essa
foi a primeira reunião presencial dos
diretores de aposentados desde o
início da pandemia. A apresentação
do Plano Operativo motivou todos a
cumprirem as decisões dos filiados.
Agora cada um vai pro em prática em
seus Estados”, completou.
A colaborada do Sindicato na
área administrativa, Heloísa Santarém, também participa do evento
como assessora da diretoria e endossou que os diretores têm expertise e muito a contribuir. Ela relata
que foi uma oportunidade ímpar e
inovadora em sua carreira profissional trabalhar com pessoas tão
experientes.

Homenagem a Moacir Sobreira (PE)

M

oacir é pernambucano, formou-se como engenheiro agrônomo e entrou no MAPA em 1976.
Foi professor, Fiscal Federal Agropecuário, e,
em 2016, passou a integrar o quadro de Auditor Fiscal
Federal Agropecuário. Seu currículo é extenso, com diversos cursos e participação de seminários e eventos.
No Anffa Sindical, foi diretor de Aposentados e Pensionistas de 2014 a 2020. Atualmente, ocupa o cargo de diretor de Comunicação e Relações Públicas da Delegacia
Sindical de Pernambuco.
Pela sua trajetória, o Anffa Sindical fez uma homenagem durante o evento, pelo seu empenho e dedicação em prol das atividades dos Affas.
“Sempre preocupado com as causas coletivas. Nunca entrou em contato para pedir nada de ordem pessoal”, disse Janus Pablo, presidente do Anffa Sindical.
“Um grande amigo, profissional competente e ético,
sempre à disposição de todos”, completou Luiz Gonzaga, delegado sindical de Pernambuco.
O Affa homenageado agradeceu: “reconhecemos a
administração competente da atual direção do Sin-

dicato, com um trabalho exaustivo voltado principalmente ao reconhecimento da carreira como típica de
Estado, a reestruturação e manutenção de garantias
das atividades da carreira. Dizer obrigado às vezes
não é suficiente para agradecer a tão gentil honra de
participar desse grupo tão seleto e auspicioso”, disse
Moacir Sobreira.
Confira a galeria de fotos do evento:
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Anffa Sindical esclarece dúvidas sobre o
Comunicado 01/2021 da Anffa Associação

Q

uando os filiados à Associação receberam a primeira parcela de precatórios
da Gratificação de Desempenho
(GDFFA), incidiu indevidamente o
desconto previdenciário sobre a
parcela. Desse modo o escritório
Motta Advocacia atuou judicialmente obtendo decisão favorável
para a devolução dos valores indevidamente descontados.
Nesse momento, muitos beneficiários já haviam realizado o saque da parcela (RPA e precatórios),
contudo, após a sentença favorável
à devolução do desconto, esses valores indevidamente descontados

foram liberados para saque, mas
muitos beneficiários não realizaram o resgate, e o dinheiro voltou
para o Tesouro Nacional.
O posicionamento majoritário
nos Tribunais é de que o prazo de
prescrição do direito ao resgate
desses valores é quinquenal, ou
seja, de cinco anos. Caso essa tese
seja consolidada, os AFFAs podem
perder o direito a esse saque.
Todavia, essa não é uma situação processual e sim bancária, por
isso os beneficiários que à época
receberam a primeira parcela da
ação judicial da Anffa Associação
com desconto previdenciário de-

vem verificar junto à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil se há, em seu nome, saldos de
requisição de pequenos valores ou
precatórios que retornaram ao Tesouro Nacional por não realização
de saque.
De posse dessa informação, os
beneficiários deverão entrar em
contato com a Dra Kamilla Flávila, do escritório Motta Advogados
Associados, para que ela os oriente
quanto ao procedimento para que o
saque possa ser efetuado, também
suspendendo o prazo prescricional. Telefone: :(61) 3226-4025, e-mail: kamilla@mota.adv.br

Espaço do Aposentado e Pensionista
• Abraço afetuoso a todos os
colegas que participaram da
nossa reunião com os diretores de Aposentados e Pensionistas de nosso querido país.
• Agradecemos a oportunidade que nos foi dada pela
direção do nosso Sindicato,
de fazermos um Inffo Sindical inteiro sobre a nossa reunião com os Diretores das Delegacias Sindicais. Isto demonstra a importância que os
aposentados e pensionistas têm na nossa Entidade. Hoje a situação é a
seguinte: O Mapa tem 7249 Affas. Destes, 4.239 são filiados. O que equivale a 58,47%. Dois mil e noventa e nove são ativos, ou seja, 43,52%.

Jose Luiz Castilhos
Diretor de Aposentados
e Pensionistas
Telmízio José da Cunha
Diretor do Departamento de
Aposentados e Pensionistas
Fone: (51) 99135 0867
E-mail: aposentados@
anffasindical.org.br
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