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Anffa Sindical tem nova reunião de negociação no Planejamento

O

licado para as contas públicas.

s dirigentes do Anffa
Sindical e demais filiados participaram, dia 16
e agosto, de uma reunião com o
diretor de Relações de Trabalho
no Serviço Público, do Ministério do Planejamento, Paulo de
Tarso Cancela Campolina de
Oliveira, seu interino, José Borges de Carvalho Filho, e parte
de sua assessoria.
A equipe representou o secretário de Gestão de Pessoas, Augusto
Chiba, que se ausentou devido ao
falecimento de sua mãe. A audiência foi acertada após reunião dos
dirigentes com os ministros do Planejamento, Esteves Colnago, e Blairo Maggi, da Agricultura, no dia 9
de agosto. Porém, com o imprevisto, os dirigentes sindicais fizeram
um panorama das discussões em
andamento desde janeiro deste ano
à equipe de Chiba. Na ocasião, o
presidente do Anffa Sindical explicou sobre os três principais pleitos:
adicional de fronteiras, concurso
público e nivelamento salarial com
as demais carreiras de auditoria.
“No que diz respeito ao adicional de
fronteiras, precisamos corrigir uma
injustiça, pois a lista de municípios
que contempla a carreira está muito aquém da lista das demais que
atuam nas áreas fronteiriças, como
a da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, entre outras”, disse.

Para avançar no diálogo, Paulo
de Tarso propôs uma nova reunião com o secretário de Gestão
de Pessoas, Augusto Chiba, para
criar uma agenda que possa vir
a pacificar os assuntos. “Peço
a compreensão de vocês, mas,
assim, teremos um horizonte
mais claro”, disse.
Tanto Maurício Porto quanto o
vice-presidente, Marcos Lessa, enfatizaram que os pleitos em
questão estão em consonância com
o ministro da Agricultura, tendo
sido alvo de dois Avisos Ministeriais endereçados ao Planejamento.

Dirigentes em reunião no planejamento

Sobre o concurso público, Porto
lembrou que recentemente o Ministério da Agricultura convocou
300 AFFAs médicos veterinários e
que, apesar da conquista, resta contemplar as demais categorias que
compõem a carreira.
O terceiro tema abordado foi o do
nivelamento salarial. “Há uma expectativa muito grande dos filiados. Nossa categoria é pacífica,
segue o rito do diálogo e seguiu as
tratativas com o Governo de fazer
um acordo em 2015 e voltar a dialogar em 2017. Já estamos em 2018 e
precisamos avançar”, enfatizou.
Orçamento - O diretor de Relações
de Trabalho no Serviço Público foi
categórico em dizer que, apesar de
concordar com a justeza das demandas, o Governo tem um desafio
de priorizar os setores que merecem maior atenção no aporte de
recursos, em um momento tão de-

“Pedimos que a reunião aconteça o
quanto antes, uma vez que agenda
eleitoral do país pode vir a comprometer nossa negociação. Apenas queremos essa certeza porque
já sofremos na última negociação
com a defasagem salarial nos últimos dois anos e precisamos repor
essas perdas”, frisou Lessa.
O diretor de Comunicação e Relações Públicas, Roberto Siqueira
Filho, defendeu que “a carreira merece a atenção do Executivo, já que
tem sua importância comprovada
devido à complexidade da atuação
e também porque sempre seguiu os
acordos com o Governo de forma
pacífica e cordial”.

Comissão do V Conaffa escolhe empresa

Jurídico precisa de documentos para ação de

responsável pelo evento

conversão de licença-prêmio

Definição da empresa Atitude Promo ocorreu durante
reunião realizada dias 19 e 20 de julho, em Maceió (AL).

Os filiados devem enviar, o quanto antes, a listagem de
documentos para dar início ao procedimento de cálculo
do processo.
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Curtas
Maurício Porto recebe Comenda do Mérito Anhanguera

O

presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto, recebeu do governador do
estado de Goiás, José Eliton, a Comenda do Mérito
Anhanguera, a mais alta
condecoração concedida
pelo Executivo Goiano.
A homenagem, faz jus
aos anos de trabalho
e dedicação do AFFA
(Auditor Fiscal Federal
Agropecuário) em prol
dos serviços à frente da
Associação Pestalozzi de
Goiânia, voltados ao segmento da pessoa com deficiência e na defesa dos
direitos humanos.

menagem, que se concretiza no reconhecimento
do trabalho voluntário
que fazemos neste segmento”, disse Porto, que,
em 2008, foi condecorado pela Assembleia Legislativa do estado com
a Medalha do Mérito Pedro Ludovico Teixeira,
por ocasião das comemorações dos 60 anos
da “Declaração Universal
dos Direitos Humanos”
e também foi homenageado, dois anos depois,
durante Sessão Especial
da Câmara Municipal de
Goiânia, pelos relevantes
serviços prestados a comunidade goianiense.

“É com muita satisfação
que recebo mais essa hoMaurício Porto com governador de Goiás, José Eliton

Comissão do V Conaffa define empresa responsável pelo evento

A

empresa Atitude Promo foi
a escolhida, durante reunião
da Comissão organizadora
do V Conaffa, ocorrida entre os dias
19 e 20, em Maceió (AL), para organizar o evento, que será em outubro
de 2019.

revisão do regimento interno do
Congresso e as atividades de cunho
social que ocorrerão dentro da pro-

gramação prevista. Os AFFAs visitaram mais um hotel candidato a
sediar o V Conaffa.

A definição partiu após apresentação de duas empresas concorrentes, levando em consideração a
melhor apresentação de execução
do trabalho e o orçamento.
A próxima reunião da Comissão organizadora do V Conaffa, que será
entre os dias 26 a 28 de agosto, já
contará com a presença de uma
equipe da empresa para que seja
dada a execução do planejamento
do Congresso.
O grupo também distribuiu algumas tarefas entre si, como a responsabilidade pela elaboração e
Apresentação de proposta para realização do V Conaffa
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Sindicato participa de ato no Congresso pelo voto
consciente dos servidores

D

irigentes do Anffa Sindical
participaram, dia 8 de agosto, na Câmara dos Deputados, do lançamento da Campanha
Nacional de Voto Consciente dos
Servidores Públicos visando às
eleições 2018. A iniciativa foi da
Central Sindical Multipartidária
e Plural Representativa dos Ser-

vidores Públicos e contou com a
presença de dezenas de deputados
que, convidados pelas entidades
representativas de servidores públicos, entre elas o Anffa Sindical,
prestigiaram o evento.
“A ideia é esclarecer os servidores
públicos da importância de apoiar

aqueles candidatos nas próximas
eleições com sensibilidade às causas do segmento porque, assim,
também seriam respeitados os direitos da sociedade e a manutenção
de serviços públicos de qualidade,
o que é um direito da sociedade
brasileira”, disse o diretor de Relações Institucionais, Alfredo Dantas.

Jurídico precisa de documentos para ação de conversão
de licença-prêmio em pecúnia

E

m virtude do estágio avançado da Ação Coletiva nº 2476370.2009.4.01.3400 (1ª ação),
que busca reconhecer o direito de
conversão da licença-prêmio, adquirida e não gozada, em pecúnia, a
Diretoria de Assuntos Jurídicos do
Anffa Sindical alerta que os filiados
interessados em ingressar na ação
devem enviar, o quanto antes, a listagem de documentos para dar início ao procedimento de cálculo do
processo. O escritório já criou três
grupos de documentação para dar
início a esta atividade e conta com
as informações necessárias para
lograr êxito nesta etapa do trabalho. A lista de filiados, a procuração
e a proposta de cálculo se encontram no site.
Vale lembrar que, neste primeiro
momento, o processo englobará os
aposentados ou pensionistas que
não usufruíram da licença no período de trabalho ou utilizaram para
contagem de tempo em dobro para
a aposentadoria, e que se filiaram à
entidade até o dia 29/07/2009. É necessário ainda que o servidor tenha
se aposentado a partir de julho de
2005.
A Diretoria solicita que os filiados
encaminhem, com máxima urgência, toda a documentação preenchida para a Delegacia Sindical
correspondente ao seu Estado, para
que a DS, após conferência, faça a

remessa para a sede. Os documentos exigidos são as fichas financeiras do ano anterior e do ano posterior à aposentadoria e o mapa do
tempo de serviço (em razão de problemas anteriores com a contagem
equivocada, orientamos os filiados
a conferir as informações antes
de enviar o documento). Também
é necessario enviar uma cópia da
procuração com firma reconhecida.
Foram disponibilizados três modelos de procuração que deverão ser
usados segundo cada situação: filiados (aposentados), filiados (pensionistas) e herdeiros (não pertencente a carreira no caso de não
pensionistas referente ao espolio).
A relação com os nomes dos favorecidos, poderá conter erros. Caso
algum filiado não esteja listado,
mas preencha os requisitos (filiado
ao Anffa Sindical até julho de 2009,
possuir licença-prêmio não usufruída e não averbada para contagem
de tempo de serviço e aposentado a
partir julho de 2005), também será
favorecido e deverá encaminhar
toda documentação.
Novos dados - Em junho, a Diretoria
de Assuntos Jurídicos esclareceu
aos filiados que, se interessados,
deveriam enviar os dados para dar
sequência ao trabalho do escritório
de advocacia. Porém, foi observada
a necessidade de outros requisitos,
como a documentação comple-
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mentar para comprovação da licença-prêmio por meio da Consulta de
licença-prêmio adquirida do servidor (LPA). Nesse documento, há
um resumo dos dados: períodos de
aquisição, quantidade de meses adquiridos bem como se houve o gozo
das licenças. A LPA, assim como o
mapa de tempo de serviço, deve ser
solicitada recentemente para que
os dados estejam atualizados.
Custos - O escritório Torreão Braz
mantém serviço especializado em
contadoria judicial para promover
o cálculo. A elaboração custa R$
120,00 (cento e vinte reais) a ser
pago pelo interessado via boleto
bancário, enviado pelo escritório
diretamente ao filiado por email.
Portanto, é imprescindível que o
AFFA, antes de enviar a documentação, atualize os dados (nome
completo, CPF, endereço com CEP,
e-mail) junto ao Anffa Sindical,
pelo endereço eletrônico: cadastro@anffasindical.org.br ou pelo
fone (61) 3226-1180.
Os boletos serão encaminhados,
preferencialmente, para o endereço
eletrônico. Caso o filiado não possua, será enviado boleto físico para
o endereço fornecido. É importante frisar que somente será enviada
para avaliação e cálculos a documentação que estiver completa.

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI

Prezados (as) sindicalizados(as)
nífica palestra com a geriatra,
Dra. Karla Giacomin.
Coube à Diretora de Aposentados
e Pensionistas, Dra. Matilde Ravski Ferreira, a organização do
evento, a qual prestamos sinceros agradecimentos.
A Delegacia Sindical de Minas
Gerais, reitera seu compromisso
no sentido de sempre prestigiar
nossos colegas aposentados e
pensionistas.

E

m 19 de julho último, a Delegacia Sindical de Minas
Gerais realizou em Belo
Horizonte, o 4º Encontro de Aposentados e Pensionistas, contando com a participação da Direx do
Anffa Sindical, através da Diretoria de Aposentados e Pensionistas, neste ato representada pelos

colegas Clovis Fantoni, José Luiz
Castilhos, e Simplício Alves de
Lima (secretário de Finanças),
representando o Presidente do
Anffa Sindical.
O encontro foi bastante concorrido, sendo abordados temas de
grande interesse, inclusive mag-

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

O Anffa somos nós Donizeti Pereira de Mesquita

O

diretor de Aposentados e
Pensionistas deste mês é
da Delegacia Sindical de
Mato Grosso. O filiado Donizeti
Pereira de Mesquita é médico veterinário de formação. Aposentado em maio de 2017, o colega foi

lotado no Serviço de Saúde Animal – SSA/SFA/MT/MAPA e, atualmente, presta assistência veterinária em fazendas da região,
além de atuar na diretoria da DS/
MT com ações de interesse dos
aposentados e pensionistas.
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