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Valorização da carreira é foco
de mobilização dos filiados

R

econhecimento pelo acúmulo de horas extras prestadas, pelo esforço no atendimento das demandas do agro,
mesmo com déficit no efetivo,
e pelo serviço de excelência em
meio à pandemia, que gerou mais
de R$ 87,5 bilhões na economia
brasileira só em 2020. Fatores que
motivam os Auditores Fiscais Federais Agropecuários a buscarem
constantemente a valorização necessária que lhes é cabida.
Diante do aceno do Governo
para o reajuste salarial de carreiras
da segurança pública, anunciado
no fim de 2021, os Affas se viram
ainda mais aguerridos a lutar por
esse reconhecimento por meio da
reestruturação da categoria.
O resultado da AGNE realizada dia 27 de dezembro confirmou
o acirramento dos ânimos dos filiados. Para 97% dos votantes, é
necessária a manutenção de uma
Assembleia Nacional Permanente
com mobilização nacional em prol
da pauta em questão.
O que significa, de acordo com o
vice-presidente do Anffa Sindical,
Ricardo Nascimento, em algumas
mudanças protocolares em função da excepcionalidade. “Quando
estamos em Assembleia Nacional
Permanente significa que a categoria está em estado de mobilização

integral e os prazos regulamentares para convocação de assembleias não precisam ser seguidos,
podendo ser convocadas reuniões,
inclusive de caráter deliberativo,
de forma imediata”, explicou.
Assim tem sido desde então,
com a deliberação de ações articuladas entre o Comando Nacional de
Mobilização (CNM), os Comandos
Estaduais e a Direx.
“A categoria está muito indignada ao se sentir preterida por não
constar no rol das carreiras incluídas no orçamento de 2022 e isso
ficou demonstrado na nossa AGNE,
o que só nos dá força para acirrar
a mobilização”, disse presidente do
Anffa Sindical, Janus Pablo.
EXEMPLO – Os atos de mobilização, com o engajamento dos Affas,
servem de estímulo para que outras carreiras típicas de Estado
também se mobilizem, reforçando

o movimento de enfrentamento
com o Governo diante da falta de
diálogo com os servidores.
“A nossa luta acaba por despertar também outras carreiras que já
tinham desistido de buscar o reconhecimento do Governo, mas que,
agora, estão se sensibilizando e reforçando o movimento”, acrescentou Pablo.
Até o fechamento deste periódico, a carreira continuava atenta às
diretrizes debatidas no Sindicato,
aliadas às ações promovidas pelo
Fonacate e definidas pelas entidades dos servidores públicos que
compõem o Fórum. A expectativa
é de que o Governo abra oportunidade de negociação com as categorias, seguindo o tratamento de
praxe dispensado em gestões anteriores.
A posição do Anffa Sindical é
de uma reestruturação da carreira
com manutenção dos subsídios.
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Anffa Sindical promoverá Seminário
com especialistas em Defesa
Agropecuária na Expomeat 2022

A

Feira reunirá representantes nacionais e internacionais do segmento para discutirem sobre o futuro da indústria,
e contará com eventos simultâneos
sobre a ampliação do contexto industrial de proteína animal e vegetal durante mais de 100 horas de
conteúdo com participação gratuita. O credenciamento de participantes ocorreu até o dia 20 de janeiro e a programação se encontra
no site do Anffa Sindical.
Dentre esses participantes, o
Sindicato é presença confirmada
no evento apresentando o Seminário de Especialistas em Defesa
Agropecuária (Sedagro). Ao longo
dos três dias de feira, especialistas do governo federal, setor produtivo e academia apresentarão
quatro painéis sobre programas
sanitários, inspeção de produtos de
origem animal, produtos à base de
proteína vegetal e mercado internacional de carnes.
Para o diretor de comunicação
do Anffa Sindical, Antônio Andrade, a presença do Sindicato, representado pelo Sedagro, significa o
reconhecimento da carreira, que
ocupa espaços cada vez mais importantes nas discussões do setor agropecuário. “O Sedagro será
composto por paineis com a presença de autoridades especializadas e reconhecidas, de modo que
vemos essa oportunidade inédita
com muito bons olhos, pois significa que estamos nos tornando
referência nacional no que diz
respeito à defesa agropecuária”,
avalia.
A Diretora da Expomeat, Maria
Antônia Ferreira, explica que atualmente o Brasil atende a mais de

54 países, vem tornando-se um dos
principais mercados do mundo e
analisa este cenário. “Junto com
esta posição de destaque vieram
novas responsabilidades e exigências, entre elas a Defesa Agropecuária, que tem sua base focada nas
questões sanitárias do rebanho na
cional, na inspeção de produtos cárneos, na distribuição internacional e
o atendimento às regulamentações,
que fazem parte do dia a dia dos nossos visitantes.”
Nesse sentido, ela avalia que a
presença do Sedagro na Expomeat será um momento ímpar para
os espectadores, que terão muito
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o que aprender, comentar e multiplicar. “A parceria com o Anffa
Sindical traz para o evento uma
experiência e transmissão de conteúdo formidáveis, pois em apenas três dias, com o Sedagro, será
apresentado um panorama que os
participantes demorariam meses
para adquirir” e finaliza: “Grandes
nomes do setor estarão presentes
em função da credibilidade da entidade e trarão ainda mais brilho e
holofotes para este importante setor brasileiro, que gera alimentos,
empregos e renda, além das divisas internacionais para a balança
comercial do país.”

Jurídico

Diretoria de Assuntos
Jurídicos atendeu a mais de
5 mil consultas em 2021
ainda a liberação de 19 AJIs e
acompanhamento das que se encontram em curso, com reuniões
on-line com advogados e filiados.
Entre as reuniões ocorridas
junto à Cogep/MAPA no ano que
passou, o diretor destaca a que
tratou do cumprimento de sentença na conversão de contagem
de tempo especial em comum e
andamento do processo de licitação para contratação de serviço
para homologar Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

N

o ano que passou, a Diretoria de Assuntos Jurídicos
manteve o ritmo de produtividade, apesar da pandemia.
De acordo com o diretor da pasta,
Rogério Silva, neste período foram
expedidos 41 ofícios com os mais
diversificados temas, como jornadas de trabalho excessivas e compensação, situação de intimidação
sofrida pelos filiados, solicitação de
vacinas contra a Covid-19 a filiados,
direito previdenciário para infectados na relação de trabalho, destacadamente a AFFAs em atividades
essenciais, situação de remoção,
entre outros.
“Em 2021, prestamos apoio às diretorias e secretarias nas demandas

consoantes ao cumprimento estatutário e respondemos aproximadamente 5.000 e-mails. Elaboramos 17
pareceres internos nos mais diversificados temas, 12 notas para o informativo do Sindicato e vários cards com informativos “relâmpagos”.
Também foram feitos sete atendimentos a órgãos externos”, ressaltou.
Segundo ele, o ano encerrou
com o andamento de quatro ações
de cumprimento de sentença de
conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada, não incidência de imposto de renda sobre
abono de permanência, sobre não
incidência do desconto previdenciário e sobre o terço de férias. A
equipe da Diretoria Jurídica fez
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PERSPECTIVAS – Para 2022, a
equipe da área jurídica buscará
métodos de atualização na forma
de comunicação entre a Diretoria
e o filiado, concomitantemente
com as Delegacias sindicais, assim
como o estreitamento de relações
com os órgãos jurídicos e de controle, em especial Conjur, CGU, MP
e MPT quanto ao combate de situações de assédios e defesa do direitos da carreira.
Estreitar relações com a Diretoria de Política e Formação Profissional objetivando atualização
e alteração de atos administrativos e normativos também é uma
das metas. “Também queremos
dar continuidade aos processos,
em especial àqueles em fase de
execução, bem como buscar celeridade no protocolo de novos
processos com trânsito em julgado. Continuaremos intensificando esforços na busca e defesa dos
direitos dos filiados, bem como
na garantia do comprometimento
com a carreira de Affa e de todos
as diretorias e secretarias do Anffa
Sindical”, disse o diretor da pasta.

Espaço do Aposentado e Pensionista
• Até me emocionei quando acima
escrevi 2022 e vou começar com
uma frase que é de São Francisco
de Assis que diz:
“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de
repente, você estará fazendo o impossível”.
•Segundo o poeta Cearense Bráulio
Bessa, até uma TOPADA nos empurra para FRENTE.
•Este primeiro INFFO SINDICAL do
ano de 2022 nos levou a pensar no
primeiro em que iniciamos esta
coluna, que é dirigida aos colegas
Aposentados e Pensionistas.
Já faz alguns anos que circula
entre nós e tem sido permanente.
•Este é o número 122 que já está há
13 anos e é um dos motivos que nos
emociona. Embora, seja uma coluna simples e despretensiosa.
•A nossa luta é permanente! Devemos entrar no ano de 2022 cheios
de esperanças de que dias melhores virão, pois nestes últimos dois
anos passamos por uma pandemia
terrível. Perdemos familiares, colegas e amigos, mas nem tudo está
perdido. Estamos vivos e não perdemos o emprego, como milhares
de brasileiros. Por este motivo e
muitos outros, agradecemos a Deus
por estarmos aqui.
•Sobre o assunto GDAFA, Sobre
o assunto GDAFA, a ação se re-

fere a quem se aposentou entre
12/04/2006 a 31/01/2008 e não recebeu a gratificação no mesmo
percentual dos ativos, ou seja, 55%.
Nós Aposentados e Pensionistas
recebemos somente 16,5%, e este
processo busca a igualdade de
percentuais. Quem consta na lista
anteriormente distribuída já está
contemplado no processo da Anffa Associação, portanto a presente ação é só para quem não está na
lista citada.
• Como de praxe, vamos homenagear os Aposentados e Pensionistas que já passaram dos 80 anos.
A cada mês colocaremos aqui
uma relação de colegas, em ordem crescente.
36) Ozeni Batista de Moura –PI
37) Maria Brito Vieira – AL
38) José Diocleciano Peixoto –RJ
39) Natalino Penner – PA
40) Diva de Almeida Queiroz –PB
41) Waldine Teixeira Pires –MG
42) Luiz Alves Diniz –AL

43) Antonio Souza Brum – RS
44) Gilberto Primo Schaffer- SC
45) Isith Neves da Costa –ES
46) Renato Sarlo –ES
47) Maria José Barkokebas –PE
48) Yasuhiro Naka- MS
49) Ahcele Espindola Lombardo –RJ
50) Guilherme Luiz de Carvalho
Marback –BA
51) Warner Silva –PE
52) Raimunda Coelho Mourão – CE
53) Osman Pedrosa Navarro – AL
54) Neusa Sousa Chagas –PA
55) Mafalda Salles Metelo – MT
Um abraço afetuoso de toda a Diretoria do ANFFA SINDICAL a estes
20 colegas que ajudaram a fazer a
nossa história.
Jose Luiz Castilhos
Diretor de Aposentados
e Pensionistas
Fone: (51) 99135 0867
E-mail: aposentados@
anffasindical.org.br
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