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Anffa Sindical empossa novas diretorias de DS e cria
Seção Sindical
Santana (secretário
de Administração),
Jeffersson Luiz de
Aguiar Paes (secretário de Finanças),
Luiz Alfredo Mendes de Souza Cruz
(diretor de Aposentados e PensionisSolenidade de posse da DS-Roraima
tas), Terezinha de
tendendo o estatuto do
Jesus Brandão Nóbrega (1ª suplenSindicato, a Direx emposte) e Américo de Castro Monteiro
sou, nos últimos dias, re(2º suplente).
presentantes sindicais de duas das
três DS (Delegacias Sindicais) que
Pouco mais de um mês após a posrestavam: Amapá e Roraima.
se em Roraima, dia 26 de abril, foi a
vez de os filiados do Amapá realiNo Amazonas, que também não
zarem a assembleia para eleger os
havia definido candidatos para as
membros da nova diretoria da DS
eleições sindicais, ocorridas no ano
do estado.
passado, a escolha de seus representantes está em processo.
Eleitos por aclamação, tomaram
posse Francisco Canindé da Sil“Esse é um momento importanva (Delegado Sindical), Raimundo
te para o Sindicato, pois estamos
Paulo Barbosa Brito (secretárioempossando pessoas comprome-geral), Liliam Pastana Monteiro
tidas em dar sequência aos traba(secretária de Administração), Carlhos sindicais naquelas regiões”,
los Alberto Pereira de Carvalho (seexplicou o presidente do Sindicato,
cretário de Finanças), Claudio João
Maurício Porto.
Zorthea (diretor de Aposentados e
Pensionistas), Alda Lúcia Brabo AlEleição e posses - Em Roraima, os
ves (1ª suplente) e Adriano Benício
filiados elegeram, dia 20 de março,
Valadares (2º suplente).
a nova diretoria da Delegacia Sindi-

do delegado da DS (Delegacia Sindical) de Pernambuco, José Carlos
Carneiro da Silva, do delegado da
DS/BA, Elias Elói, além de 15 colegas filiados.

Reconhecimento – Polo da 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

“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 o
presidente.

A

cal no estado.

A chapa única inscrita, e eleita por
aclamação, cumprirá mandato até
outubro de 2020. São eles, Ludmila
Maria Oliveira de Saboya (delegada
sindical), Juan Herrera Mast (secretário-geral), Sebastião Apolinário

Maurício Porto, acompanhado do
secretário de Administração, Luiz
Gonzaga, dirigiu a solenidade de
criação da nova instância e empossou os novos dirigentes sindicais,
inscritos em uma chapa única. São
eles: João Guimarães Tanajura Filho (DS/PE), na função de representante sindical, Antônio 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).
Segundo Porto, a nova Seção Sindical atenderá o contingente de 25
filiados que se encontram numa
área bastante produtiva do país,
sendo responsável, por exemplo,
pela exportação de 100% das mangas brasileiras e 80% das uvas para
mercados os mais exigentes do
mundo. A atividade agrícola é responsável, direta e indiretamente,
pela ocupação de 80% dos moradores da região.

Café com Anffa Sindical mantém agenda

Parecer explica sobre acumulação de cargos

pelo país

Nota jurídica do escritório Torreão Braz esclarece sobre
a possibilidade de acumulação das atribuições de AFFA
com as de Superintendente Federal de Agricultura.t

O projeto Café com Anffa marcou presença, durante os
meses de abril e maio, nas regiões Sul e Sudeste.
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Projeto “Café com o Anffa Sindical” mantém visitas pelo país

Paranaguá

Cascavel

Curitiba

S

Maringá

eguindo o calendário de visitas pelo país, o projeto Café
com Anffa marcou presença,
durante os meses de abril e maio,
nas regiões Sul e Sudeste.
Em Santa Catarina, o ponto de encontro foram as cidades de Itajaí
(4/5), São José (3/5) e Chapecó (2/5).
“A semana se encerra com um grande sucesso nas visitas, incluindo a
participação de colegas com cargo
de chefia. Queremos agradecer a
todos que nos prestigiaram e que
confiam no nosso trabalho”, disse
o vice presidente do Anffa Sindical, Marcos Lessa, durante uma das
conversas. Em torno de 80 pessoas, de vários municípios próximas
àquelas cidades, prestigiaram os
debates.
Ainda no Sul, desta vez no Paraná,
as lideranças sindicais representantes da Direx (Diretoria Executiva), do CNM (Comando Nacional de
Mobilização) e do CDS (Conselho
de Delegados Sindicais) estiveram
nos municípios de Cascavel e Foz
do Iguaçu, durante todo o dia 26 de
abril, para debater diversos assuntos de interesse da categoria.

Itajaí

Chapecó

Juiz de Fora

Londrina

Foz do Iguaçu

Um dia antes (25), foi a vez da cidade de Maringá recepcionar os colegas à frente do ‘Café com Anffa Sindical’. Ainda na mesma semana, os
dirigentes sindicais estiveram em
Londrina (24), Curitiba e Paranaguá
(23).
Mais uma vez, além da campanha
salarial, a ampliação da lista de municípios contemplados com o adicional de fronteiras foi o assunto de
maior repercussão nos encontros
realizados no Sul do país. O Paraná,
por exemplo, teve apenas cinco, de
quinze, municípios selecionados
pela portaria do Ministério do Planejamento. Já em Santa Catarina, a
situação é ainda mais complicada,
pois apenas Dionísio Cerqueira foi
incluída na lista, quando a previsão
era de 12 localidades.
Passando para a região Sudeste, os
filiados mineiros de Viçosa e Juiz
de Fora também tiveram a oportunidade de buscar informações e
contribuir com as ações realizadas
pelo Sindicato. Por lá, as visitas se
concentraram entre os dias 11 e 12
de abril.
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Viçosa

São José

“O êxito nas visitas está ligado à
receptividade dos colegas nas bases, mas também à mobilização de
todos os delegados sindicais, que
abraçaram a causa e nos ajudam
a fazer do Café com Anffa Sindical
um projeto de sucesso”, frisa o presidente do Anffa Sindical, Maurício
Porto.
Agenda – Desde que começou, em
14 de março, o “Café com Anffa”,
vem esclarecendo dúvidas e ouvindo sugestões sobre a mobilização
da categoria. As visitas incluem a
participação de membros da Diretoria Executiva Nacional, do CNM
(Comando Nacional de Mobilização) e do CDS (Conselho de Delegados Sindicais) às bases.
Além das cidades já mencionadas,
o projeto também já contemplou
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).

Sindicalistas prosseguem com trabalho parlamentar durante
“Café com Anffa”

Dep. Duarte Nogueira

Dep. Mendonça Filho

A

Dep. Maria Helena Veronese

Dep. Daniel Vilela

exemplo dos meses anteriores, as lideranças sindicais
(Direx, Comado Nacional de
Mobilização e Conselho de Delegados Sindicais) continuam aproveitando ao máximo as visitas aos
filiados de várias regiões do país, a
partir do projeto “Café com Anffa”,
para contatar parlamentares na
busca de apoio a demandas importantes para a carreira.

ária), comprometeu-se com as demandas dos Auditores Agropecuários e encaminhou uma mensagem
para o ministro do Planejamento,
Esteves Colnago, solicitando o andamento dos pleitos da categoria.

Os assuntos são amplos e focados
nos pleitos de maior interesse da
categoria, como a questão da meritocracia, da equiparação salarial
da carreira com as demais carreiras de auditoria, da realização de
concurso público e a ampliação de
localidades comtempladas no adicional de fronteiras.

Na Bahia, o deputado Betinho Gomes (PSDB/PE), recebeu em seu
gabinete o diretor da DS (Delegacia
Sindical) local, Ernesto Bezerra, e o
diretor da DS de Pernambuco, Narciso Freitas, e, na oportunidade, se
comprometeu a encaminhar o documento ao Ministro do Planejamento, Esteves Colnago, enfatizando o Aviso Ministerial entregue ao
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento sobre a necessidade de aumentar o efetivo por
meio de concurso público. Ele também disse que faria um pronunciamento na Câmara dos Deputados a

Um dos mais recentes encontros
foi em maio, com o deputado Luiz
Nishimori (PR/PR), em Maringá.
O parlamentar, que é Coordenador
de Relações Internacionais da FPA
(Frente Parlamentar da Agropecu-

A reunião contou com a presença
dos AFFAs Homero Arruda Júnior,
Marcio Rampazzo, Olavo Pimentel,
e Francismar Ortega.
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respeito do tema.
Assim como vendo sendo feito em
várias visitas pelo país, o parlamentar recebeu um ofício dos sindicalistas que relata a necessidade
da realização de novos certames,
assim como igualar o salário da
carreira com as que também têm a
função de auditar.
Em São Paulo, os dirigentes sindicais e filiados se reuniram, no mês
de abril, com o deputado federal
Duarte Nogueira (PSDB/SP), hoje
prefeito de Ribeirão Preto. Os mesmos assuntos referentes ao Aviso
Ministerial foram foco do encontro.
Ainda em abril, os filiados de Roraima, integrantes da Direx do CNM
e do CDS estiveram com a deputada federal Maria Helena Veronese
(PMDB/RR). Após falar das prioridades para a carreira, a parlamentar se comprometeu em agendar
encontro com o senador Romero
Jucá (PMDB/RR).

N

o mesmo mês, a representante do Comando Regional de Mobilização do Sudeste, Ana Paula Tarbes Machado
e o AFFA (Auditor Fiscal Federal
Agropecuário) Roberto Lorena,
reuniram-se com deputado federal Nelson Marquezelli (PTB/SP),
que apoiou a reestruturação salarial da categoria.
Sempre esteve à frente dos pleitos da Classe, Marquezelli enfatizou a importância dos trabalhos
parlamentares que estão sendo
realizados nos demais estados,
pois o apoio é necessário para alcançar os objetivos daqueles que
são tão essenciais na defesa e
manutenção do agronegócio brasileiro.
No Mato Grosso do Sul, os Auditores Agropecuários debateram,
com o ministro da Secretaria de

Governo da Presidência da República, Carlos Marun, a necessidade de nivelamento salarial com
as demais carreiras Federais de
Auditoria, concurso público e a
correção da lista de municípios
contemplados com o adicional
de fronteiras, onde apenas Ponta Porã, Corumbá e Mundo Novo
constam na relação da portaria
Nº 459, de 19 de dezembro de
2017.
Na ocasião, os AFFAs Antônio
Belarmino Júnior, Fabio Akio
Mizote, Orlando Baez, e Ricardo
Hilman apresentaram o estudo
da Fundação Getúlio Vargas, que
demonstra a importância da categoria para o incremento do PIB
agropecuário brasileiro e equilíbrio da balança comercial do
país.
Apesar da atuação do Ministro

Dep. Nelson Marquezeli

Minístro Carlos Marun

na contenção de gastos pelo Governo Federal, Marun foi solícito as preocupações da categoria
e combinou com os dirigentes
Sindicais de protocolar um documento, que será enviado em breve, para que seja avaliada a possibilidade da intervenção.
As primeiras visitas, realizadas
a partir de 16 de março, com o
início do projeto Café com Anffa Sindical, incluíram o 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).

Assessor do Dep. Capitão Augusto

Dep. Luiz Nishimori
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Curtas
Trabalho dos AFFAs segue em destaque na mídia

O

trabalho constante da Direx, mais especificamente
da DCom (Diretoria de Comunicação e Relações Públicas)
o Anffa Sindical, em busca da
valorização da carreira junto à
sociedade, vem rendendo frutos.

lho dos AFFAs junto a cães farejadores no Vigiagro foi destaque

em diversos jornais e veículos do
país.

Dia 23 de abril o jornal da Band
destacou a utilização do trabalho do cão Thor, da raça labrador, no aeroporto internacional
de Curitiba (PR), pelo Sistema de
Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro). Coordenado
por AFFAs (Auditores Fiscais Federais Agropecuários), o trabalho
vem dando tão certo que outros
locais também estão utilizando
essa modalidade para ajudar na
fiscalização das bagagens e correspondências internacionais.
Desde que foi distribuída a informação para a imprensa, o traba-

A

Parecer esclarece sobre ocupação do cargo de
Superintendente e AFFA

tendendo o CDS (Conselho
de Delegados Sindicais),
o escritório Torreão Braz
elaborou uma nota jurídica sobre
a possibilidade de acumulação
de atuação das atribuições de
AFFA com as atribuições do cargo de Superintendente Federal
de Agricultura.
O parecer cita a vedação à acumulação de cargos públicos e ex-

T

Thor o Cão Farejador do Vigiagro / Foto: Marcelo Andrade/Gazeta do Povo

plica que as diversas atribuições
do cargo de Superintendente Federal têm natureza administrativa e gerencial, por meio das quais
deverão ser formulados procedimentos e orientações para a execução das atividades finalísticas
da SFA/MAPA e que, em contrapartida, as atribuições operacionais do cargo de AFFA não estão
contempladas entre aquelas atribuídas ao cargo de SFA.

Apesar disso, a Direx acredita
que essa é uma conquista da luta
pela meritocracia e que o parecer pode vir a servir para futuras
consultas, uma vez que há uma
forte tendência de que os novos
superintendentes sejam AFFA,
já que a norma que regulamenta a situação é recente (Decreto
8.762/16, artigo 10).

Assefaz: último mês para adesão sem carência

ermina dia 28 de maio o
prazo estipulado pela Assefaz para recebimento de
novas adesões de filiados do Anffa Sindical.
Os interessados devem ligar no
número 0800 703 4545 ou acessar

o site da empresa para escolher o
tipo de plano mais adequado. Feito isso, é necessário preencher a
ficha de adesão e fazer a declaração de saúde. O passo-a-passo
está no topo do site, no menu
“Planos de Saúde”.
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Precaução – Para que não ocorram transtornos como em anos
anteriores, a Direx já solicitou à
Assefaz que comunique aos escritórios regionais o abono de carência para esse período.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI
A Direx, através de suas
diretorias, está fazendo todos
os esforços possíveis junto aos
parlamentares para que sejam
aprovadas emendas ao orçamento, destinando verbas para cobrir
o nosso realinhamento salarial
com as carreiras de auditoria.
Estamos no Congresso
Nacional dia e noite com este objetivo. Tivemos diversas promessas neste sentido; estamos com
muita esperança na sua aceitação/aprovação.
Com relação às carteiras
de identificação, pedimos à diretoria de Comunicação que fosse
aumentado o nome da carreira “
Auditor Fiscal Federal AgropecuO Anffa somos nós - Diretores de
Aposentados e Pensionistas

ário”, por isso, foi suspensa, momentaneamente, sua confecção.

sionistas, está agendado para o
dia 28/06/18 na DS/CE.

Podem ser encaminhadas as fotos e outras informações
para o cadastro. Solicitamos ainda que nesta ocasião sejam atualizados seus dados pessoais,
além do endereço de residência,
telefone(WhatsApp), e-mail etc.

Dois lembretes: Não esquecer de fazer seu recadastramento por ocasião de seu aniversário, e tomar cuidado com
propostas de ações na justiça envolvendo, principalmente, aposentados.

Os filiados que estejam
interessados em participar de
Cursos/Encontros, devem contatar com o diretor de Aposentados
e Pensionistas ou o Delegado Sindical para ver da possibilidade de
realização em sua Delegacia.

ANFFA - foi constituída
uma comissão para viabilizar o
retorno da Associação, uma vez
que há processos judiciais em
andamento, principalmente o
Processão, e que necessitam que
as AFFAMAS’s estejam adimplentes ao sistema. Verifique no
seu estado a situação de sua associação.

Dando sequência aos Encontros de Aposentados e PenSindicais). O homenageado deste mês é o diretor da DS Bahia,
Cláudio Apê Alves Freire. Confira
mais informações sobre ele:
Naturalidade: Itabuna (BA)
Formação: Engenheiro Agrônomo, graduado em 1973 pela Universidade Federal da Bahia. Pós
graduação em Administração
pela Universidade Federal da
Bahia;
Experiência profissional:

N

Cláudio Apê Alves Freire

a edição de abril, o Inffo
Sindical criou um novo
espaço, em parceria com
a Diretoria de Aposentados e
Pensionistas, para valorizar os
diretores de Aposentados e Pensionistas das DS (Delegacias

1974/ 1978 - CEPLAC (extensão
rural);
1978/1981 - Grupo Odebrecht;
1981/2005 - Ceplac (extensão rural e área de desenvolvimento regional);

do Serviço de Sanidade Vegetal e
Coordenador do Programa de Exportação de frutas);
Fev/2017 - Aposentadoria.
Atualmente é diretor de aposentados da DS/BA, coordenador do
Encontro da turma de formandos
de 1973, orientador de jardinagem do condomínio onde reside
e músico de duas bandas de rock
n’ roll.
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

2005/2017 - MAPA/SFA-BA (chefe
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