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AGNE sobre valorização da carreira e reestruturação da DAS
atinge recorde de participação

O

saldo de participações da última AGNE (Assembleia Geral Nacional Extraordinária),
que discutiu a reestruturação da
SDA (Secretaria de Defesa Agropecuária), bateu o maior percentual já
registrado no último ano, na marca
dos 16,02%, devido ao processo de
mobilização, como Café com Anffa
Sindical, por exemplo.
A expressiva participação dos filiados foi um dos assuntos da reunião
do CNM (Comando Nacional de Mobilização), ocorrida entre os dias 5
e 6 de julho, em Brasília. Além de
fazer uma avaliação do movimento
realizado no Dia Nacional de Valorização da carreira de Auditoria
Fiscal Federal Agropecuária, os
sindicalistas traçaram diretrizes
para futuras ações de mobilização.
De acordo com o coordenador do
CNM, Welciton Alves, este foi o momento de decidir o que fazer daqui
para frente. “As emendas de texto

no PLDO foram rejeitadas, mas ainda existem chances. O Anffa Sindical imediatamente tomou ações
em busca de reverter esta situação,
e alguns deputados apresentaram
destaques, que asseguram a locação de recursos para o nivelamento
salarial”, afirmou.

O CNM afirmou ainda que a reunião
solicitada pelo Anffa Sindical ao
ministro da Agricultura, Blairo Maggi, no dia 28/6, com o ministro do
Planejamento, Esteves Conalgo, já
está definida para 1º de agosto, com
o objetivo de retomar as negociações com o Governo.

Para ele, é necessário intensificar o
trabalho parlamentar, com o intuito
de apresentar os pleitos no propósito final, que é a Lei Orçamentária
Anual (LOA) de 2019. Diante disto,
foram listadas etapas, sendo a primeira a aprovação do PLDO com
as diretrizes prevendo, inclusive, a
reestruturação remuneratória das
carreiras que compõem o executo
federal; a segunda, a fixação da LOA
do detalhamento do investimento
relativo ao nivelamento; e a terceira, a negociação com o MPDG para
aprovação de acordo e encaminhamento de projeto de lei específico
contemplando o pleito.

“Tudo está dentro do esperado e as
etapas serão feitas uma a uma. A
luta vai continuar e não podemos
desmotivar, pelo contrário, pois estamos no caminho certo. O prazo
é curto, por conta do recesso, mas
não é motivo para susto”, finalizou.

AFFAs buscam apoio que garanta aumento
remuneratório em 2019
Após parecer da LDO recomendar pelo não reajuste
remuneratório aos servidores públicos, representantes
do Anffa Sindical, buscaram tentar reverter a questão no
Congresso.
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Valorização - O Dia Nacional de Valorização da Carreira, ocorrido no
dia da AGNE, mobilizou filiados em
todo o país.
Com blusas e faixas comemorativas, os AFFAs realizaram atividades de interação e participaram da
transmissão ao vivo da contraproposta do Anffa Sindical sobre a reestruturação da SDA.

Sai a convocação dos 300 AFFAs médicos
veterinários
A decisão do Ministério do Planejamento é motivo de
vitória para os filiados e ajudará a minimizar o déficit de
pessoal.
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Curtas
Em vídeo, presidente parabeniza filiados pelos 18 anos da carreira

N

o dia em que a categoria
participou de uma AGNE
(Assembleia Geral Nacional
Extraordinária) e véspera do aniversário de 18 anos da carreira, o
presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto, gravou uma mensagem
aos filiados.
O sindicalista aproveitou para fazer
uma apanhado histórico de conquistas até o momento e mencionou pleitos em curso que são alvo
de trabalho do Sindicato, como a
ampliação dos municípios na lista
do adicional de fronteiras, a edição
de novos concursos públicos e o nivelamento salarial com às demais
carreiras de auditoria.

Porto agradeceu ainda a dedicação
e compromisso de muitos dos filiados que ajudaram na consolidação

desse sonho, que hoje se concretizou na criação da carreira.

AFFAs buscam apoio de lideranças que garanta aumento
remuneratório em 2019

A

pós o relator do PLDO de
2019, senador Dalírio Beber (PSDB/SC), divulgar seu
parecer com recomendações à supressão de todos os dispositivos
que tratavam da concessão de reajuste remuneratório aos servidores
públicos e à inclusão do art. 92-A,
que veda expressamente a aprovação de projeto de lei e a edição de
medida provisória relativos a concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, diversas
lideranças sindicais se articularam
novamente no Congresso Nacional
para tentar reverter a questão.

Em conversa com representantes
da bancada do PT na Câmara, os
dirigentes sindicais também receberam a informação de que seria
dada a orientação aos membros da
legenda que apresentassem uma

emenda que busque eliminar o referido artigo.
Até o fechamento desta edição, o
relatório ainda não havia sido aprovado na CMO.

Dia 4 de julho, o presidente do Anffa
Sindical, Maurício Porto, seu vice,
Marcos Lessa, e os delegados sindicais Eduardo Piauilino (PI) e Elias
Eloi (BA), contataram diversos políticos, dentre eles deputado Júlio
César Lima (PSD-PI), que apresentou um “destaque” na emenda da
carreira na LDO e também uma
emenda “supressiva” ao artigo 92.
Marcos Lessa, Dep. Júlio César Lima, Eduardo Piauilino, Maurício Porto e Elias Eloi.
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DOU publica a convocação dos 300 AFFAs médicos veterinários
aprovados em concurso público

Danilo Tadashi (à direita) ao lado do novo Affa, Thiago Scalia (à esquerda)

N

o dia 2 de julho, o MAPA
(Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento)
publicou, no Diário Oficial da União,
a convocação dos 300 AFFAS (Auditores Fiscais Federais Agropecuários) médicos veterinários aprovados em concurso público realizado
pela Esaf (Escola de Administração
Fazendária).
A decisão do Ministério do Planejamento é motivo de vitória para os
filiados, uma vez que este contingente ajudará a minimizar o déficit
de pessoal, que é histórico na pasta, já que a carreira ficou um longo
período sem a recomposição do

quadro devido à ausência de novos
certames.
A convocação dos AFFAs também
é resultado de um intenso e valoroso trabalho não apenas da Direx
do Anffa Sindical, mas de todos os
filiados que se dispuseram a buscar
apoio de parlamentares nas bases
para que o assunto fosse tratado
com sua devida importância no Legislativo e também no Executivo.
Apesar da comemoração, o presidente do Anffa Sindical, Maurício
Porto, ressalta que este é apenas
um dos pleitos solucionados e que
a questão da edição de novos con-

cursos públicos ainda continua
como um dos principais itens da
pauta de negociação com o Governo este ano.
“Estamos felizes pelos novos colegas que entrarão para o quadro,
mas continuaremos firmes e combatentes na cobrança por mais
AFFAs que possam atuar nas demais atividades dentro do Ministério. Afinal, nossa carreira também
é composta de farmacêuticos, químicos, zootecnistas e engenheiros
agrônomos e, todos juntos, somos
responsáveis pela qualidade de
vida, saúde e segurança alimentar
às famílias brasileiras”, disse.

O Anffa somos nós - Leonardo Pessanha Moreira

O

diretor de Aposentados e
Pensionistas homenageado
deste mês é da Delegacia
Sindical de Santa Catarina. O filiado Leonardo Pessanha Moreira é
médico veterinário e iniciou suas
atividades no MAPA atuando junto ao Serviço de Inspeção Federal,
abatedouro de suínos, em Joaçaba
(SC), no ano de 2004.
O filiado atuou em abatedouros de
suínos em Herval d’Oeste e Chapecó, em fábrica de conservas em

Chapecó e em fábricas de produtos
não comestíveis na Região Oeste
de Santa Catarina, até 2012.
Desde 2009, atua no Serviço de Fiscalização de Insumos Pecuários
em Santa Catarina, nas áreas de
produtos para alimentação animal
e produtos de uso veterinário.
Concluiu, em 2017, Graduação em
Direito. Foi representante da Seção
Sindical em Chapecó.
Leonardo Pessanha Moreira
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ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI
•
Foi realizado no dia
28/06/18, em Fortaleza/CE, mais
um Encontro de Aposentados e
Pensionistas do Anffa Sindical,
onde, além da programação proposta pela Delegacia Sindical,
diversos assuntos foram abordados sobre temas atuais do nosso
Sindicato. Contamos mais uma
vez com a presença do nosso
presidente, Maurício Rodrigues
Porto, somado a isto uma linda
confraternização entre colegas.
Queremos agradecer ao delegado
sindical, José Fernando Pereira
Gomes, juntamente com sua diretoria, pela acolhida nos colocando à disposição toda a estrutura
da Delegacia.
•
Todos os filiados que desejarem participar destes Encontros, procurem no seu estado o
diretor de aposentados e pensionistas ou o delegado sindical e
solicitem que a delegacia organize tais Encontros.
•
Está em plena campanha
a atualização cadastral, por isso,
procure sua Delegacia Sindical
ou remeta e-mail para: cadastro@anffasindical.org.br e atualize seus dados cadastrais. Com
a atualização é possível acessar
o site do Anffa Sindical, área restrita, acompanhar as ações judi-

Reunião de Aposentados e Pensionistas em Fortaleza - CE

Reunião de Aposentados e Pensionistas em Fortaleza - CE

ciais e outras notícias de interesse dos associados.
•
O Sindicato está trabalhando, entre outros assuntos, o
“ Nivelamento “ salarial com outras carreiras de auditoria. Todos
podem ajudar; entre em contato
com seu delegado sindical, informando se possui algum contato
político com deputado federal,
senador, deputado estadual, prefeito, enfim alguém ligado a área
política que possa nos ajudar.
•
Recentemente fomos ao
escritório de advocacia responsável pelo “Processão”, que trata
da GDAFA, que era a justificativa
de atividade que, nós aposentados e pensionistas, recebemos
somente 16,5%, enquanto que os
outros, 55%.
•
Em 2001, o Anffa Associação Nacional judicializou e nós
ganhamos a causa e recebemos
a primeira parte, de 2001 a 2004.
Está faltando a segunda, que é de
2004 a 2007.

•
Na conversa que tivemos
com o escritório, foi nos informado que os processos estão sendo
julgados e o governo não está
mais interpondo contestação.
Sendo assim, os precatórios deverão ser expedidos até 30 de junho de 2019 e pagos em 2020. Não
se pode afirmar nada tratando-se
de processos judiciais, mas, pela
primeira vez, me arrisco a dizer que sairão em 2020.Estamos
atentos, fazendo o possível para
que esta ocorra.
(José Luiz Castilhos e Clóvis Fantoni)

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
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