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CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA DS/MA EM CONJUNTO COM A GESTÃO DA SFA-MA
Ocorreu no dia 20 de dezembro de
2019 a confraternização da Delegacia
Sindical Maranhão, que desta vez foi
realizada na SFA-MA, e foi organizada
em conjunto com a Gestão da Superintendência, possibilitando a participação
de todos os funcionários da Casa. O
objetivo foi buscar melhorar o clima
organizacional de nossa SFA e aproximar
o Sindicato aos demais funcionários da
Superintendências.
A confraternização teve início com uma
celebração

ministrado

pelo

diácono

George, que fez orações e cantou louvores pela paz em nosso ambiente de trabalho e também pedindo o restabeleci-

o mais importante era buscar mais e

ração com a gestão e com as outras

mento da saúde de nosso colega Jose

mais, melhorar o clima da família SFA-

carreiras da superintendência para trans-

Carlos, que ainda luta contra as conse-

MA, e desejou que o espírito natalino,

formar este ambiente em um meio mais

quências do triste acidente ocorrido em

presente naquele momento, permane-

agradável, em que os funcionários de-

setembro.

cesse durante todo o ano de 2020 entre

sempenhem suas funções com satisfação,

O evento foi animado pela voz e violão

todos.

em harmonia e se sintam felizes e segu-

do cantor João Pedro. Ainda houve sor-

O Delegado sindical, Genilson Santana,

ros em trabalhar pelo órgão que repre-

teio de brindes aos presentes.

falou que o Sindicato tem como um de

sentam. Desejou a todos um feliz natal e

O Superintendente substituto, Fernando

seus objetivos, buscar melhorar as con-

um prospero 2020.

Lima, agradeceu a presença de todos e a

dições do ambiente de trabalho onde os

contribuição do Anffa Sindical. Disse que

filiados atuam e que é importante a inte-
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RETROSPECTIVA 2019: ANO FOI MARCADO POR DEFESA DO CARGO
No ano de 2019, as atenções
foram voltadas para a manutenção das atribuições frente à terceirização, assim como ocorreu
no ano anterior. A afirmação é do
diretor de Assuntos Jurídicos do
Anffa Sindical, Márcio Squilassi.
Segundo ele, ao todo, a pasta
registrou este ano a propositura
de seis ações coletivas voltadas
aos interesses da categoria. Dentre elas, contra a Instrução Normativa nº 12, que transfere atribuições técnicas da fiscalização
para carreiras que não exigem ensino
superior. A norma dispõe que as atividades de coleta de amostras fiscais, inspeção fitossanitária de mercadorias, apreensão e destruição de bens de interesse
agropecuário sejam transferidas para
servidores que não têm formação técnica
necessária. Por este motivo, pode vir a
comprometer a segurança agropecuária
brasileira e expor consumidores a produtos agropecuários sem uma avaliação
correta de qualidade e sanidade.
Também houve ação para impugnação da
Medida Provisória 873/2019 com a finalidade de garantir o funcionamento do
Sindicato. A matéria altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Outro assunto de relevância foi a ação
que garantiu a manutenção dos planos de
saúde da Assefaz aos beneficiários vinculados ao contrato com o Anffa Sindical,
de 31 de julho para 31 de dezembro de
2019. O objetivo foi conferir aos beneficiários, que se encontram em maior
vulnerabilidade, a continuidade dos tratamentos com mais tranquilidade, tendo
em vista que a maioria se trata de idosos.
Somados a esses grandes feitos, o dirigente lembra os trabalhos realizados
durante demandas individuais, como
questões envolvendo os filiados ao RH

do ministério da Agricultura. “Por esse
motivo, estamos em contato constante
com a CGAP. Em diversas reuniões deixamos bem claro para a coordenação
que é preciso ter uma uniformização de
atendimento nos estados”, disse.
Pedidos de aposentarias, em virtude da
Reforma da Previdência, dúvidas, pedido
de conversão de tempo especial em comum e Assistência Jurídica Individual
foram ainda parte das demandas recebidas pela pasta em 2019. “Quando a pessoa é demandada, quer seja por um processo administrativo disciplinar ou um
problema como o que relacionou filiados
na operação Romanos, ela pode pedir
uma assistência exclusiva e o que fazemos é acompanhar cada situação. São
situações que geram uma demanda e um
cuidado bem grande”, ressaltou Squilassi.
Ao elencar as atribuições da diretoria de
Assuntos Jurídicos, um ponto a ser incluído é o atendimento a todas as demandas
administrativas internas do Sindicato e de
todos os estados, como contratos, contratações, demissões, entre outros.
O diretor de Assuntos Jurídicos lembrou
também que a pasta acompanha todas as
ações judiciais junto ao escritório Torreão Braz e as denúncias que a entidade faz
para órgãos como o Ministério Público
Federal do Trabalho, a Controladoria
Geral da União (CGU) e o TCU
(Tribunal de Contas da União). “Todas as
denúncias que fazemos nós acompanha-

mos, não fazemos simplesmente e
deixamos tramitar”, completou.
Paralelo a isso, o escritório Torreão
acompanha os desdobramentos do
Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado), com as informações que chegam para ao Sindicato como, por
exemplo, a questão da consignação
em folha da contribuição sindical.
“Assim que ela surgiu nós já entramos com ação e conseguimos uma
liminar. Então, buscamos ter uma
agilidade, uma prontidão no atendimento, não só do modo geral, como das
demandas individuais dos filiados”, esclareceu.
Perspectivas – A implementação das
reformas da Previdência e Administrativa, algumas das metas do Governo para
2020, será alguns dos desafios para o ano
que se inicia. “Enfrentaremos trabalho
intensificado contra a redução de jornada
com consequente redução de salário,
enfrentamento do Governo contra o
servidor público e contra os sindicatos,
então, será mais pressão de modo geral
contra todos os servidores, não especificamente do Mapa. E isso vai trazer uma
demanda jurídica muito maior”, definiu.
Mas, apesar do cenário desfavorável,
provocado pela pressão da criação de
um Estado mínimo, Márcio Squilassi reforça que o Sindicato, aliado a um trabalho parlamentar efetivo, está sempre
preparado, antevendo estratégias e ações
judiciais com a celeridade necessária.
“O ano de 2019 foi de muito trabalho,
muita dedicação. O ano que começa nos
antevê mais trabalho ainda. E isso vai
gerar uma demanda jurídica, quer seja
para análise da situação, quer seja para
ações judiciais pelas vias de fato. Mas
seguiremos preparados para as turbulências que vierem”, finalizou.
Fonte: Danielle Santos/Site Anffa Sindical

VOLUMEIII,EDIÇÃOXXV

PÁGINA

AFFAS PROTESTAM POR ATENÇÃO AOS PLEITOS DA CATEGORIA COLOCANDO FAIXAS NAS
UNIIDADES DO MAPA
As Superintendências Federais de Agricultura e demais unidades do Mapa
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) como as Utras, Lanagros,
Vigiagros, entre outras, amanheceram nos
dias 11, 12 e 13 de dezembro, com faixas
que estampam o clamor da categoria dos
AFFAs (Auditores Fiscais Federais Agropecuários) pela solução das demandas em
negociação com o Governo. Entre os temas essenciais, está a edição de novos
concursos públicos e concurso de remoção, isonomia salarial com os demais cargos de auditoria e adicional de fronteiras.
Coordenada pelo CNM (Comando Nacional de Mobilização), com apoio do CDS
(Conselho de Delegados Sindicais) e da
Direx do Anffa Sindical, a ação tem como
propósito chamar a atenção da ministra do
MAPA, Tereza Cristina, para a questão,
uma vez que a ela caberia o envio do oficio
com a concordância da pasta, ao ministério da Economia, manifestando apoio aos
pleitos. As faixas foram confeccionadas
graças ao trabalho dos Comandos Estaduais de Mobilização, que atuam nas bases

para efetivação de ações desta natureza.
As peças produzidas trazem a frase
“Ministra Tereza Cristina, fortalecer quem
defende a agropecuária é garantir alimentos seguros e valorizar o trabalho do nosso produtor”.
A representante do Comando em Brasília,
AFFA Rogéria Oliveira Conceição, definiu
a ação desta quarta como a ‘representação
da união dos AFFAs’. Segundo ela, o melhor momento para a realização da ação
foi decidido na reunião conjunta realizada
na última semana, em Porto Alegre. “E,
assim, demonstrando nossa força e organização, hoje os AFFAs de todo país requerem conjuntamente apoio da ministra!”,
completou. O coordenador do CNM,
Welciton Alves endossou a opinião da
colega. “Essa ação busca sensibilizar a ministra e chamar a atenção da Casa. Porém,
nada impede que em breve façamos novos
atos. Vamos avaliando para tomar as estratégias necessárias”, disse.
De acordo com o coordenador do Conselho de Delegados, Janus Pablo, os delegados estão participando ativamente da mo-

bilização e articulação do pessoal para
participar do movimento. “Essa é a primeira ação de várias outras dentro de um
plano de ação elaborado pelo CNM e a
tendência é aumentar a pressão com vistas
à nossa pauta de reivindicações”, concluiu.
Já para o presidente do Anffa Sindical,
Maurício Porto, "os compromissos do
Mapa assumidos com a categoria evoluíram muito pouco este ano e as ações realizadas são a maneira de demonstrar a
insatisfação de todos, inclusive, expondo à
sociedade a importância e a necessidade
de valorização desses profissionais".
Fonte: Danielle Santos/Site Anffa Sindical

PAUTAS LEGISLATIVAS CONTINUAM EM FOCO NO TRABALHO PARLAMENTAR DE 2020
O ano de 2019 trouxe mais um desafio
aos AFFAs que atuam no trabalho parlamentar: a renovação de mais de 50% dos
parlamentares. Na visão do diretor de
Relações Institucionais, Alfredo Dantas,
essa foi uma dificuldade enfrentada, tendo
em vista que muitos dos políticos ainda
não conheciam particularidades da carreira, o que exige dos grupos de AFFAs que
atuam nos corredores do Congresso Nacional e nas bases eleitorais uma dinâmica
mais criteriosa na aproximação com eles.
Vencida essa barreira, Alfredo menciona
algumas conquistas alcançadas graças a
articulação do Sindicato e de seus filiados
na busca de apoio dos congressistas nos
pleitos de interesse da categoria, apesar
das turbulências políticas e econômicas
enfrentadas no país. Um exemplo foi a
convocação dos 100 excedentes do último
concurso público para a especialidade de
médico veterinário. Com os parlamentares, foi solicitada ainda atenção especial na

reposição de servidores da carreira com a
edição de certames para as especialidades
de engenheiro agrônomo, químico, farmacêutico e zootecnista. Outro assunto que
teve atenção de congressistas afeitos à
carreira foi a manutenção do inciso IV do
art. 93 no Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para tratar do nivelamento
salarial dos AFFAs com as demais carreiras de Auditoria. “Todo esse resultado é
fruto de muita articulação junto a parlamentares, mas também no Executivo”,
frisou o diretor de Relações Institucionais
do Anffa Sindical. Ele lembrou da reunião
com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, quando foi entregue um estudo
que mostra a defasagem entre as carreiras,
todas consideradas essenciais para o Estado.
Desafios para 2020 – Para o ano prestes a se iniciar, Alfredo Dantas cita temas
também trabalhados este ano e que permanecem latentes, como a ameaça de

terceirização das atividades de inspeção
animal e vegetal (PLS 326/2016) e a permissão para a concessão do porte de armas aos AFFAs (PL 3723/2019). Sem contar a ampliação da lista de municípios contemplados pelo adicional de fronteira e a
própria equiparação salarial.
Para o dirigente sindical, o comprometimento cada vez maior de filiados com o
trabalho parlamentar nas suas bases é
essencial para que o êxito seja alcançado.
“Por isso, gostaria de conclamar a ajuda
dos nossos dirigentes locais na empreitada
de ampliar a atuação nas suas regiões. É de
extrema importância esse trabalho porque
a abordagem ao parlamentar na sua região
de origem muitas vezes tem mais significado para ele do que a investida feita no
Congresso, em Brasília”, explica.
Fonte: Danielle Santos/Site Anffa Sindical
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MARANHÃO E PIAUÍ OBTÊM RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Os estados do Maranhão e Piauí obtiveram o reconhecimento de equivalência
dos seus Serviços de Inspeção Estaduais
(SIE) de produtos de origem animal no
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA), do
Ministério da Agricultura. Com a medida,
os produtos de origem animal poderão
ser comercializados em todo o país. Medida nesse sentido foi instituída pela Portaria Nº 276, publicada no Diário Oficial
da União (DOU) do dia 23 de dezembro.
Esses serviços serão inseridos no cadastro geral do Sisbi-POA e estabelecimen-

tos e produtos de origem animal neles
registrados passarão a integrar o Sistema.
Com as novas adesões, passam a compor
o Cadastro Geral do Sisbi-POA 14 estados (BA, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PR,
PE, PI, RS, RO, SC e TO), além do Distrito Federal. Também fazem parte três
consórcios (Cidema/SC, Consad/SC e
Codevale/MS) e 22 municípios (Alegrete,

Cascavel, Caxias do Sul, Chapecó, Engenho Velho, Erechim, Fernandópolis, Florianópolis, Glorinha, Ibiúna, Itu, Marau,
Miraguaí, Rio Claro, Rosário do Sul, Salvador do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa
Maria, Santana do Livramento, Santo
Antônio da Platina, São Pedro do Butiá e
Uberlândia).
O número de Serviços aderidos ao SisbiPOA em 2019 (três Estados e cinco municípios) é o maior obtido desde sua
regulamentação em 2006.
Fonte: Estadão

DOU PUBLICA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS EXCEDENTES DO ÚLTIMO CONCURSO
O Diário Oficial da União publicou o
edital de convocação dos 100 candidatos
excedentes, na especialidade de médico
veterinário, do último concurso público
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa).
Dias depois, o Mapa publicou, também
no Diário Oficial, uma portaria informando da prorrogação do prazo do prazo de
validade do certame, que foi prorrogado
de 03 de dezembro de 2019 até 28 de
março de 2022.
Apesar de a prorrogação da validade do
concurso não ser o cenário ideal, o Anffa
Sindical ressalta que a convocação é importante porque contribui para fortalecer o agronegócio brasileiro e a segurança alimentar da população. Por isso, o

Sindicato manterá a defesa da realização
de novos concursos para outras formações profissionais englobadas pela carreira, que são a de médicos veterinários,
mas também para engenheiros agrônomos, químicos, zootecnistas e farmacêuticos.
“A prorrogação da validade do último
concurso para AFFAs foi alcançada a
partir da solicitação do Anffa Sindical
junto à Secretaria Executiva, complementou o diretor de Política Profissional do
Anffa Sindical, Antônio Andrade. ” O
número continua aquém do considerado
necessário, tendo em vista o déficit nas
áreas de fiscalização e inspeção de produtos de origem animal. Apesar disso, o
presidente do Anffa Sindical, Maurício

Porto, considerou a convocação dos
excedentes um grande feito, já que este
ano o Governo já havia sinalizado para a
dificuldade de arcar com novos gastos
relacionados ao serviço público, incluindo novos certames.
“Esta é apenas mais uma das etapas deste
processo em que o Anffa Sindical teve
participação. Afinal, nos empenhamos em
resolver essa questão nas inúmeras reuniões que buscamos no Executivo e no
Legislativo. Apesar de não ser o suficiente para preencher a lacuna de déficit de
profissionais, ameniza a falta de AFFAs
no trabalho essencial que vem sendo
realizado”, defendeu Porto.

MAPA DIVULGA RESULTADO DO CONCURSO DE REMOÇÃO
O Boletim de Gestão de Pessoas do
MAPA divulgou, no dia 27 de dezembro,
o resultado preliminar da remoção a
pedido dos candidatos que participaram
do concurso de remoção.
O edital ressalta que, diante da possibilidade de reclassificação das vagas pelas
desistências ou deferimentos de recur-

sos, o resultado preliminar não gera
direito à vaga contemplada e não exclui
definitivamente o candidato não contemplado, devendo o servidor aguardar a
publicação de um resultado definitivo.
Fonte: ANFFA Sindical

Fonte: ANFFA Sindical
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- As condições de manutenção dos Veículos da SFA-MA, tem melhorado significativamente, porém ainda pode melhorar. O
superintendente substituto da SFA informou que novos veículos poderão chegar
este ano. Finalmente! Já era tempo!
- A Gestão da SFA-MA está de parabéns!
Realizou curso de coaching, apoiou a realização em nossa SFA do curso de Verificação Oficial de Programas de Autocontrole,
que é uma etapa importante para a adesão
do Estado ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, e
ainda realizou em conjunto com a DS/MA
Anffa Sindical a confraternização de final

de ano. Novos tempos!
- Nossa Delegacia Sindical e a AFFAMAMA, contribuíram para a confraternização
de final de ano, organizado em conjunto
com a SFA-MA. Confraternização para os
AFFAS, mas também para os outros colegas que trabalham na Superintendência.
Estamos todos de Parabéns!
- O Estado do prédio da SFA-MA tem
melhorado, porém ainda precisa de muitos
reparos. A gestão da Superintendência
informou que garantiu recursos para a
reforma do telhado do prédio principal.
Por que isso não foi feito antes?
- O nosso sindicato nos últimos anos,
realizou denuncias ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Ministério Publico do
Trabalho, apontando os riscos do prédio
da SFA-MA e dos veículos. Graças a estas
denuncias garantimos os recursos para as
reformas realizadas e as que virão. É dever
do Sindicato garantir a segurança e o bem

estar de seus filiados. Missão cumprida!
- Cuidado com o Golpe! Colegas, antes de
qualquer repasse de informações ou valores, a estranho que se dizem do Sindicato,
entrem em contato com a nossa Delegacia
Sindical.
- Vamos continuar nossa corrente de orações pela recuperação da saúde do nosso
amigo Jose Carlos, vitima de um terrível
acidente em trabalho, no mês de setembro
do ano passado. Fé em Deus!

Angelo Ottati - 06
Aurenice Pereira - 20
Domingos Pereira- 29
Iracy Maciel- 30
Diretoria:
Genilson Santana - Delegado Sindical
Cláudia Belmino - Secretária Geral
Aurenice Pereira - Secretária de Administração
Ângela Baquil - Secretária de Finanças
Antônio Roberto Santos - Diretor Jurídico
Conceição Lima - Diretora de Aposentados e Pensionistas
Josélia Santos - Diretora de Comunicação e Rel. Publicas
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