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Auditor Fiscal Federal Agropecuário!
Sancionada a lei que altera a denominação da carreira

O

DOU (Diário Oficial da
União) publicou, na edição
extraordinária de 29 de
julho, a Lei 13.324, que alterou
a
denominação
da
carreira
para Auditor Fiscal Federal
Agropecuário. A mudança é
resultante de negociação
da
categoria
com
o
Governo
Federal
concluída
em
2015
e estava incluída no
PLC (Projeto de Lei de
Conversão) nº 33/2016,
que também trata do
reajuste remuneratório.
“Essa conquista é apenas
mais um dos diplomas
legais que pleiteamos,
fruto de um trabalho
importante. É mais um
degrau na construção da nossa
carreira e trará grandes benefícios
para a categoria, para o ministério
da Agricultura e também para a
sociedade. O Sindicato parabeniza
a todos os filiados que, de alguma
maneira,
contribuíram
para
que essa conquista se tornasse
realidade”, disse o presidente do
Anffa Sindical, Maurício Porto.
O texto aprovado também concedeu
reajuste de 5,5% nos contracheques

de agosto (pago em setembro) e
de 5,0% em janeiro de 2017 (pago
em fevereiro), conforme o acordo
com o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão que suspendeu
a greve da categoria em 2015.
A nova denominação já está em

vigor desde a sua publicação.
Diante das dúvidas geradas
entre os AFFA (Auditores Fiscais
Federais Agropecuários) sobre a
forma gramaticalmente correta de
se grafar a nova nomenclatura da
carreira quando flexionada para
o gênero feminino, a Diretoria de
Comunicação e Relações Públicas
enviou consulta à Academia
Brasileira de Letras, que esclareceu
que a identificação deve ser grafada
como “Auditora Fiscal Federal

Nova diretora
A AFFA Janina Carvalho Gonçalves é a nova diretora
de Política Profissional do Sindicato. Ela assumiu
o cargo no lugar de Alexandre José Scarpelini, que
pediu afastamento por motivos de cunho pessoal.
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Agropecuária”. Sobre a utilização
do hífen entre “Auditor/Auditora”
e “Fiscal”, a ABL informou que a
forma acadêmica não prevê o uso
dessa sinalização. Entretanto, o
uso corriqueiro tem consagrado
sua utilização. Porém, como a
Lei 13.324/2016 foi
publicada sem utilizar
o traço, diferentemente
dos casos dos AFRF e
dos AFT, sugere-se a
grafia aprovada.
Nova
identificação
- A Direx (Diretoria
Executiva) do Anffa
Sindical
reiterou
solicitação, junto à
Coordenação
Geral
de
Administração
de
Pessoas
do
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, a emissão
de carteiras de identificação
profissional, agora incluindo a
nova nomenclatura da carreira.
Essa solicitação visa atender,
especialmente, os AFFA que tiveram
suas identificações danificadas,
furtadas ou extraviadas e, também,
os Auditores contratados no
último concurso que ainda não as
receberam.

Auxílio-creche: Justiça confirma antecipação de tutela coibindo descontos pelo Mapa
O juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal reafirmou o pedido de antecipação de
tutela de urgência, apresentado pelo Anffa Sindical.
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Curtas
Sindicato cria Plano de Cargos, Carreira e Remuneração

A

Direx publicou uma resolução que cria o PCCR
(Plano de Cargos, Carreira e Remuneração) do
Sindicato. O Plano é resultado de um levantamento minucioso de todas as funções, que inclui a des-

crição das atribuições dos colaboradores, da sede e das
DS (Delegacias Sindicais), e uma tabela com a evolução
salarial das carreiras.

Presidente grava mensagem com informes aos filiados

O

presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto,
gravou uma mensagem aos filiados sobre a mudança de nomenclatura para Auditor Fiscal Federal Agropecuário, após a publicação em edição extra
do Diário Oficial da União de 29 de julho.
O dirigente deu ainda detalhes da audiência com o
ministro da Agricultura, Blairo Maggi, dia 2 de agosto.
(http://anffasindical.org.br/index.php/comunicacao/
noticias/noticias-do-sindicato/425-presidente-grava-mensagem)

Unimed-Fesp tem nova empresa de administração

O

atendimento administrativo ao plano de saúde
Unimed-Fesp agora é de responsabilidade da
empresa Uniconsult, que substituiu a IBCCA-Gestão em Saúde LTDA. A troca se deu em virtude de
quebra de cláusula do contrato firmado com o Sindicato
e a IBCCA, além da ausência de esclarecimentos sobre
o ocorrido.

para os serviços de rotina até que seja emitido um novo
documento. Aos que pretendem aderir ao plano de saúde, a Direx disponibilizará informações sobre esta opção
em breve.

As carteirinhas de saúde do IBCCA continuarão valendo

Nova diretora de Política Profissional assume cargo

A

Diretoria de Política Profissional do Sindicato está com nova
diretora à frente do setor. Janina Carvalho Gonçalves, 1ª diretora suplente anteriormente à nomeação, assumiu o cargo
no início de agosto no lugar de Alexandre José Scarpelini, que pediu
afastamento por motivos de cunho pessoal.
Formada em Agronomia pela Universidade Federal do Piauí, a engenheira e Auditora Fiscal Federal Agropecuária assumiu cargo no Ministério da Agricultura em 2007.
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Jurídico
Auxílio-creche: Justiça confirma antecipação de tutela coibindo
descontos pelo Mapa

O

juízo da 20ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal reafirmou o pedido de antecipação de tutela de
urgência, apresentado pelo Anffa
Sindical, para que o Ministério da
Agricultura não mais efetue
qualquer desconto a título de
auxílio-creche ou assistência
pré-escolar, sob pena de multa em favor do beneficiário, ou
seja, dos filiados.
Entenda o caso - Em decisão,
proferida dia 27/04/16, foi deferida tutela de urgência reconhecendo a ilegalidade do
art. 6º do Decreto nº 977/1993,
determinando à União que cessasse imediatamente (desde
03/05/16, quando foi notificada)
os descontos nas folhas de pagamento de todos os filiados ao
Sindicato Nacional dos Fiscais
Federais Agropecuários que
percebam auxílio-creche ou
assistência pré-escolar.
Em razão do descumprimento dessa ordem, os descontos permanece-

ram, por isso houve notícia do Anffa Sindical nos autos do processo
para dar conhecimento ao juízo de
que o Mapa não cumpriu a ordem
emanada na data da decisão. Desse modo, houve nova determinação

judicial, em 29/07/16, para que no
mês de agosto fossem devolvidos
os descontos realizados de maio a
julho e não mais praticado descon-

to sobre o título de auxílio-creche
ou assistência pré-escolar.
Assim, a Justiça reconheceu, liminarmente, a ilegalidade do art.
6º do Decreto nº 977/1993, que diz
que “os planos de assistência pré-escolar serão custeados pelo
órgão ou entidade e pelos servidores”. Isso porque o referido artigo viola entendimento
estabelecido na Constituição e
no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), que ressalta
serem deveres do Estado a
“assistência gratuita aos filhos
e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas”
(redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006).
De acordo com a determinação
da justiça, os valores seriam
acrescidos, por meio de rubrica, na folha de pagamento a
ser processada no mês de agosto,
sob pena de cominação de multa
diária para cada servidor prejudicado pelo descumprimento.

O Anffa somos nós
O quadro do “Anffa Somos nós” desta edição destaca as funcionárias vinculadas à DS (Delegacia
Sindical) de Minas Gerais. Desde janeiro deste ano,
o quadro homenageia funcionários da entidade e
das DS (Delegacias Sindicais) e Seções Sindicais,
que tanto contribuem para o aperfeiçoamento das
atividades da entidade.

Conheça mais sobre da DS mineira:
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Luciana

Dênia

Assistente Administrativo
Na DS/MS desde 2015

Assistente Administrativo
Na DS/MS desde 2009

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA

POR: JOSÉ LUIZ CASTILHOS

• Pessoal, agora somos Auditores
Fiscais Federais Agropecuários.
Está na lei, nº 3324. Tudo certinho e já publicado.
•Há muitos anos estávamos buscando esta transformação e até
que enfim conseguimos. Como
todas as nossas reivindicações,
demorou mas veio. E isto se deve
a nossa união que não pode e não
deve ser arranhada.
•Ainda temos muitos caminhos a
serem trilhados. Agora Auditores,
teremos também outras atividades e desejos a serem atingidos
e que são próprios da carreira de
Auditoria. Vamos atrás, sempre
juntos.
• É hora de se aposentar? Sempre
é hora, basta atingir os requisitos
necessários de tempo de serviço
e tempo de contribuição, depende de cada um.
•Temos que ficar de olho na reforma da Previdência que vem
aí. Virá chumbo grosso! O governo está dizendo que não aguenta
mais o défict que os aposentados

e pensionistas estão causando.
Nós não temos culpa. Já criaram
em 2003 a contribuição de 11% a
quem já se aposentou sob a forma de contribuição solidária e
não adiantou nada. É um saco
sem fundo e agora querem fazer
outra reforma e, assim, nós vamos pagando o “pato”.
• Dias 28 e 29 de julho, fizemos
um curso de Preparação para
Aposentadoria, junto à Delegacia
Sindical da Bahia, com 32 participantes, sendo que 93% avaliaram como ótimo e 7% como bom
. Estes dados nos dão ânimo para
continuarmos neste rumo.
•Algumas sugestões importantes
foram dadas pelos participantes.
Entre elas, que seja incluído na
programação uma palestra sobre
segurança pessoal e prevenção
contra assaltos, a realização do
curso em todas as Delegacias e
o aumento do tempo da programação, entre outras. Todas foram
analisadas e os formulários de
avaliação estão arquivados no
Sindicato.

• Também fizemos um curso em
São Paulo, mais especificamente
em Jaguariúna, nos dias 4 e 5 de
agosto, em conjunto com a Delegacia Sindical.
Tivemos 26 participantes e a avaliação foi de 79% ótimo e 21% bom.

Curso em SP teve ótima avaliação
entre os participantes
•Agradecemos a parceria com as
Delegacias Sindicais da Bahia e
de São Paulo, que não mediram
esforços para que estes eventos
fossem realizados.
•Nos colocamos à disposição de
todas as Delegacias Sindicais.
Basta mostrar interesse, conseguir os participantes, o local e um
palestrante (geriatra). O restante
a nossa Diretoria se encarrega.

José Luiz Castilhos
Diretor de Aposentados e Pensionistas
E-mail: aposentados@anffasindical.org.br

Fone: (61) 99135-0867

Colegas prestigiando o curso de PPA com a presença do presidente

INFFO Sindical é uma publicação mensal do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários (ANFFA Sindical)
Diretoria Executiva Nacional – Triênio 2014-2017
Presidente: Maurício Rodrigues Porto
Vice-presidente: Marcus Vinicius de Trindade Lessa
Diretor de Comunicação e Relações Públicas: Roberto Siqueira Filho
Diretor de Departamento de Comunicação e Relações Públicas: Danilo Kamimura
Jornalistas Responsáveis: Danielle Santos e Fernanda Fernandes
Diagramação: Pedro César e Bruno Sepúlveda
Revisão: Márcia Almeida

4

Tiragem: 4.435 exemplares
Endereço: SCS quadra 2, bloco C, Ed. Jockey Club, 4º andar,
Brasília-DF CEP: 70.302-912
Telefone: (61) 3321-5241 / 3224-0364 / 3226-1180
Na internet: www.anffasindical.org.br - www.facebook.com/ffa.sindicato
www.twitter.com/anffasindical - E-mail: comunicacao@anffasindical.org.br

