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Blairo Maggi defende equiparação salarial da categoria com
demais carreiras de Auditoria
so público para
a carreira e da
extensão
da
lista de cidades
que fazem jus
ao recebimento
do adicional de
fronteiras.
Blairo
Maggi
não só reconheceu a necessidade da
reposição
do
quadro de trabalho,
como
assinou docuBlairo Maggi confirma importância de pleitos dos Affas
mento pedinm reunião com dirigentes
do ampliação de 50 para 100 vagas
do Anffa Sindical, ocorrida
para o próximo concurso para Auno dia 27 de março, o miditor Agropecuário com formação
nistro da Agricultura, Blairo Magem Agronomia. O Aviso Ministegi, assinou aviso ao Ministério do
rial anterior (Nº 38/2018/MAPA, de
Planejamento (MPDG) afirmando
21/03/2018), enviado ao ministro do
ser favorável à equiparação salaPlanejamento, Dyogo Oliveira, tamrial dos Auditores Fiscais Federais
bém solicita vagas para zootecnisAgropecuários (AFFAs) com as detas, químicos e farmacêuticos.
mais carreiras de Auditoria. No
Sobre a questão da ampliação da
documento, Blairo ressalta que a
lista de cidades para recebimento
atuação dos AFFAs apresenta “sigdo adicional de fronteiras, Blairo
nificativa contribuição para forse ateve a dizer que precisa analimação do produto interno bruto e
sar melhor a questão, uma vez que
consequente superávit da balança
muitas cidades listadas não são
comercial brasileira”.
áreas fronteiriças.
Na ocasião, os dirigentes sindicais
SDA- Na oportunidade, o secretáressaltaram não só a questão da
rio de Defesa Agropecuária, Luís
equiparação salarial, como a neRangel, falou sobre a urgência no
cessidade da realização de concur-
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Voto eletrônico depende de atualização cadastral
A parte estrutural do sistema de voto eletrônico para
utilização em assembleia está praticamente pronta. Porém, para que haja implementação do voto eletrônico,
será necessária a atualização dos dados dos filiados.
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processo de reestruturação da SDA,
visando, especialmente, o melhoramento na política de recursos
humanos e na área de tecnologia
da informação do MAPA. Segundo
Rangel, o trabalho da consultoria
externa será o ponto inicial para o
desenvolvimento desse trabalho, e
as ponderações das entidades sindicais são importantes para o melhoramento do PL.
O presidente do Sindicato ressaltou
a preocupação da categoria com
relação à transferência de competências. “Temos que ter cuidado
com essas modificações para não
enfraquecer a Defesa Agropecuária e deixar furos que coloquem em
risco a segurança alimentar e, consequentemente, a saúde pública”,
reforçou o presidente.
“Nós somos muito cuidadosos no
que diz respeito a competências
privativas e exclusivas. Nessas
questões, se vocês encontrarem
alguma imperfeição, fiquem à vontade para apontar”, rebateu Rangel.
Ainda sobre o tema de reestruturação da SDA, Blairo reforçou a pressa em enviar o PL ao Congresso,
devido ao atual cenário de crise em
que o setor agropecuário se encontra após escândalos envolvendo
fraudes.

“Café com o Anffa Sindical” visita diversas
regiões
A iniciativa começou em todo o país, por meio de visitas
conjuntas de membros da Diretoria Executiva Nacional,
do CNM (Comando Nacional de Mobilização) e do CDS
(Conselho de Delegados Sindicais) às bases.
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Direx cria Seção Sindical e empossa dirigentes no
Vale do São Francisco

olo de fruticultura, a região
do Vale do São Francisco foi
contemplada dia 13 de abril,
com a criação da Seção Sindical,
que abrangerá filiados de Petrolina
(PE) e Juazeiro (BA). A solenidade
contou com a presença dos delegados da DS de Pernambuco, José
Carlos Carneiro da Silva, e da DS/
BA, Elias Elói, além de aproximadamente 15 colegas filiados.

Romão de Almeida Júnior (DS/BA),
na função de secretário, além de
Rosivaldo Adolfo Bezerra da Silva
(DS/PE) e Sinésio Bonfimm de Souza Júnior (DS/BA).

“Esta é também uma maneira de
valorizar o trabalho dos AFFAs,
uma vez que tanto contribuem para
o desenvolvimento econômico do
Vale do São Francisco”, continua
Porto.

Cumprindo a convocação do edital
lançado para tal atividade, o presidente do Anffa Sindical, Maurício
Porto, acompanhado do secretário
de Administração, Luiz Gonzaga,
dirigiu a solenidade, que incluiu
a posse dos novos dirigentes sindicais. São eles: João Guimarães
Tanajura Filho (DS/PE), na função
de representante sindical, Antônio
Lideranças Sindicais na posse da Seção Sindical do Vale do São Francisco

Assefaz: Adesões até 28 de maio serão sem carência

T

ermina dia 28 de maio o prazo da Assefaz para novas
adesões aos planos de saúde
oferecidos. A decisão decorreu de
negociações entre a Direx e a Ad-

ministradora do plano, para garantir mais comodidade aos AFFAs.
Os interessados devem ligar no número 0800 703 4545 ou acessar o

site da empresa. O passo-a-passo
está no topo do site, no menu “Planos de Saúde”.

Voto eletrônico em assembleia está pronto para começar a valer

A

parte estrutural do sistema
de voto eletrônico para utilização em assembleia está
praticamente pronta. Porém, para
que haja implementação do voto
eletrônico, será necessária a atuali-

O

zação cadastral de todos os filiados.
“Em virtude dessa necessidade, solicitamos aos colegas que acessem
o nosso site, façam o login e atualizem seus dados. Se houver algum
problema no acesso, entrem em

contato com delegado sindical de
sua região para resolver o seu acesso”, explicou o diretor de departamento da Diretoria de Comunicação e Relações Públicas do Anffa
Sindical, Danilo Kamimura.

Anffa Sindical alerta tentativas de golpes contra filiados

Anffa Sindical vem, novamente, alertar sobre o risco
de fraude. Em março, filiados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Paraíba entraram em contato com
a entidade para relatar novas ligações que estão sendo feitas refe-

rente ao golpe para recebimento de
precatórios.
Durante a ligação, é solicitado que
o filiado realize um depósito de imposto de renda ou custos processuais, para receber um valor ainda
mais alto.
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É importante ressaltar que o Anffa
Sindical só entra em contato com
seus filiados através das Delegacias Sindicais ou com documentos
oficiais, relacionados a processos.
Neste caso, a vítima pode procurar
a delegacia

O Anffa somos nós – Diretores de Aposentados e Pensionistas

E

m anos anteriores, o Inffo
Sindical já havia se dedicado
a prestigiar os funcionários
da Direx, das Delegacias Sindicais
e das Seções Sindicais, que tanto contribuem para engrandecer o
trabalho do Sindicato. Agora, em
parceria com a Diretoria de Aposentados e Pensionistas, será a vez
de homenagear os diretores das
Delegacias Sindicais, que se dedicam aos assuntos de interesse dos
aposentados e pensionistas, com a
divulgação de um breve histórico
profissional desses dirigentes.
O primeiro homenageado é o
diretor da Delegacia
Sindical
de Pernambuco,
Moacir
Gomes
Sobreira
Filho.
Engenheiro Agrônomo, graduado
pela Universidade Federal Rural de
Pernambuco, em 1968, e licenciado
em Ciências Agrícolas, pela mesma
Universidade. Pós-graduado, com
especialização pela Universidade
Federal Rural de Pernambuco em

Associativismo e Cooperativismo.
Apresentação de monografia em
1994. Pós-graduado, com especialização pela Universidade Federal
do Ceará, em Tecnologia e Processamento de Sucos e Poupas Tropicais. Apresentação de monografia
em 1999. Diretor do colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da Universidade Federal Rural de Pernambuco
de 1973 a 1976. Professor de Agricultura (1974 a 1976) no curso técnico em Agropecuária da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Professor de Extensão Rural (1976 a
1998) na Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Engenheiro Agrônomo no Ministério da Agricultura (1976 até 1998).
Fiscal Federal Agropecuário lotado
no Posto de Vigilância Agropecuária, no aeroporto dos Guararapes
em Recife-PE (1999 até 2009). Participante como Delegado do Brasil
no 1° Seminário Curso Latino Americano Sobre Educação Agrícola,
auspiciado pelo Governo da Colômbia e Unesco, em 1978, em Bogotá
(Colômbia). Palestrante no V Congresso Nacional e III Internacional
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Sobre Palma (opuntia e nopalia)
realizado pelo governo do México,
na Universidade de Chapingo, em
1992.
Coordenador do I Seminário Regional sobre: Abastecimento de Hortigranjeiros no Brasil, patrocinado
pela Cobal em 1985 no Recife-Pe.
Palestra sobre: Cultivo e Sistema
de Produção da Cebola no Nordeste
Brasileiro, proferida para professores e alunos do curso de pós-graduação em Horticultura na Faculdade de Ciências Agronômicas de
Botucatu-SP. - UNESP, em 1987. Palestra proferida sobre: A Produção
de Cebola no Nordeste Brasileiro,
no II Seminário Nacional de Cebola
realizado em São José do Rio Pardo
- São Paulo.
Eleito para diretor de Aposentados
e Pensionistas na DS/PE para os
triênios de 2014 – 2017 e 2017 -2020.
Monografias: As Relações Entre
Associativismo/Cooperativismo e
Extensão Rural na Formação Universitária o Caso da UFRPE. Editado pela UFRPE, em 1997.

“Café com Anffa” é oportunidade para contato com
parlamentares nas bases

A

s visitas das lideranças
sindicais (Direx, Comado
Nacional de Mobilização
e Conselho de Delegados Sindicais) aos filiados de várias regiões do país, a partir do projeto
“Café com Anffa”, têm sido uma
excelente oportunidade para que
os sindicalistas busquem, junto a parlamentares, o apoio necessário de algumas demandas
consideradas essenciais para a
valorização da carreira, dentre
elas o déficit de profissionais e a
equivalência salarial às demais
carreiras de auditoria, após a mudança de nomenclatura do cargo.
Nas abordagens, os dirigentes
sindicais entregam um ofício ao
parlamentar informando ainda
da importância da carreira para
a segurança alimentar da população brasileira e também para a
abertura de novos mercados, vi-

sando o comércio exterior.
“Estamos em ano eleitoral e os
políticos se encontram mais
acessíveis. Então, é a oportunidade de nos unirmos nas bases
e, estrategicamente, buscarmos
esse apoio no encaminhamento
das matérias, tanto no Executivo
como no Parlamento”, explicou
o presidente do Anffa Sindical,
Maurício Porto.
Junto de outros dirigentes e filiados, o sindicalista tem otimizado
sua agenda para realizar as atividades sindicais corriqueiras em
consonância com as visitas. Até
o fechamento desta edição, por
meio do projeto “Café com Anffa”, já foram contatados diversos parlamentares nas cidades
visitadas. Dentre eles, senador
Randolfe Rodrigues (REDE/AP),
o deputado Beto Mansur (MDB-

-SP), o deputado federal Gilberto
Nascimento (PSC/SP), o senador
Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), o deputado federal Dilceu
Sperafico (PP/PR), o senador Acir
Gurgacz (PDT/RO), o deputado federal César Halum (PRB/TO), e o
deputado federal Lázaro Botelho
(PP/TO).
“A Direx atua constantemente no
Congresso Nacional, mas é claro
que a mobilização dos colegas
em todos os estados aumenta
ainda mais a chance de expormos nossas causas e conseguirmos, assim, o apoio necessário.
Desta maneira, gostaria de conclamar a todos os demais colegas
de outros estados a nos ajudarem
nesta empreitada”, reiterou o diretor de Relações Institucionais
do Sindicato, Alfredo Dantas.

Dep. Gilberto Nascimento (PSC/SP)

Dep. Beto Mansur (MDB/SP)

Dep. César Halum (PRB/TO)
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Direx percorre o Brasil pelo projeto “Café com o Anffa Sindical”

E

sclarecer dúvidas e ouvir
sugestões sobre as pautas
de mobilização da categoria. Essa é a finalidade do projeto
“Café com Anffa”, uma iniciativa
que começou repercutir em todo
o país, por meio de visitas conjuntas de membros da Diretoria
Executiva Nacional, do CNM (Comando Nacional de Mobilização)
e do CDS (Conselho de Delegados
Sindicais) às bases.
Até o fechamento desta edição,
já haviam sido visitadas as regiões do Distrito Federal, São Paulo (capital e as cidades de Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São
José do Rio Preto, Guarulhos e
Santos), Rio Grande do Sul (capital, Rio Grande e Passo Fundo),
Pará (capital), Amazonas (capital), e Minas Gerais (capital, Juiz
de Fora, Viçosa, Pedro Leopoldo e
Uberlândia).
Devido as distâncias continentais do nosso país, foi necessário
criar um grupo de revezamento
entre as lideranças sindicais res-

ponsáveis pelas visitas.
A ideia é que as visitas desta primeira etapa prossigam até o mês
de maio. Desta forma, os dirigentes ainda percorrerão as regiões
do Paraná, de Santa Catarina,
do Rio de Janeiro, de Goiás, da
Bahia, de Pernambuco, do Mato
Grosso, e do Mato Grosso do Sul
para completar a programação.
“O trabalho tem sido muito gratificante, pois temos tido um retorno positivo do filiado, que tem
saído até animado dos debates.
Essa é uma maneira de incluí-los
diretamente nas discussões de
interesse da categoria e de deixá-los mais aptos a fazerem suas
críticas construtivas”, explica o
coordenador do CNM Welciton
Alves.
Sobre os assuntos debatidos nos
encontros, a equiparação salarial
com as demais carreiras de auditoria, a ampliação das cidades
contempladas pelo adicional de
fronteiras, a proposta de reestru-

Bauru/SP

Uberlândia/MG

turação da Secretaria de defesa
Agropecuária e a realização de
novos concursos públicos vêm
dominando as discussões, uma
vez que estão no topo da pauta de
reivindicações da categoria.
Para o presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto, o reconhecimento da importância deste
trabalho, por parte dos colegas,
é um dos grandes ganhos a cada
visita. “Em todos os eventos que
vêm ocorrendo, estamos sendo
muito bem recebidos. A participação tem sido numerosa e, ao
final de cada encontro, sentimos
a sensação de dever cumprido”,
reitera.
A participação expressiva também foi ressaltada pelo coordenador do CDS, Janus Pablo.
“Por onde passei percebi que o
interesse era muito grande em
participar. Isso é bom porque os
colegas acabam contribuindo, e
muito, para a propagação de informações e ideias”, garantiu.

Juiz de Fora/MG

São José do Rio Preto/SP

Santos/SP
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Passo Fundo/RS

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI

primeira, de como cuidar da
saúde do Aposentado e da
Pensionista; a segunda, de
como cuidar da saúde financeira dos presentes.

Saudações aos Aposentados
e Pensionistas.
•

•

•

Realizamos, no dia 11/04/2018,
na cidade de Goiânia/GO, o
primeiro Encontro de Aposentados e Pensionistas do
Anffa Sindical do ano de 2018.
Após a abertura do evento, o
presidente Maurício Rodrigues Porto cumprimentou os
presentes e abordou vários
assuntos de interesse da categoria. A seguir, a Diretoria
de Aposentados e Pensionistas realizou palestra e passou
informações relacionadas à
pasta, com ênfase aos temas
aprovados no Plano Operativo da Direx.
Houve duas palestras com temas que chamaram muito a
atenção dos presentes, o primeiro apresentado por uma
geriatra, e, a segunda, por um
especialista em economia. A

•

•

Durante o Encontro, chamamos muito a atenção da necessidade da participação
dos aposentados e pensionistas nas atividades relacionadas ao Sindicato. É muito
importante que o associado
atualize seu cadastro junto às
Delegacias Sindicais (telefone, envie e-mail). Visite sua
Delegacia Sindical! Desta forma, podemos, com maior frequência, passar informações
importantes a todos.
Precisamos estar mobilizados, pois, a qualquer momento, pode ser necessária sua
opinião sobre assuntos de
interesse dos Aposentados e
Pensionistas.

•

Este Encontro proporcionou
momentos de muita alegria,
confraternização entre os colegas que, mesmo do próprio
estado, muitas vezes passam
tempos sem se encontrar.

•

Nos próximos dias vamos
definir com os diretores de
Aposentados e Pensionistas
das DS, os locais e datas dos
próximos Encontros /Cursos
de preparação para aposentadoria.

•

Queremos chamar sua atenção para dois assuntos: 1º não
esquecer de fazer seu recadastramento na data do aniversário para garantir o salário do próximo mês; e, tomar
muito cuidado com o oferecimento de serviços jurídicos
por pessoas ou entidades.
Consulte sua DS ou Direx.

•

Por fim, queria agradecer a
Delegacia Sindical de Goiás,
na pessoa do delegado Felipe José de Carvalho Correa, e
sua equipe, por nos oferecer
toda a estrutura necessária
para o evento.
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

Encontro de Aposentados em Goiânia
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