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Concurso cultural: Sherlocão é o mais novo mascote do
Anffa Sindical
AFFA será premiado com um notebook da marca Lenovo (modelo
Yoga 520 2 em 1, processador Core
i3-7100U, 4GB de memória RAM,
disco rígido com 500GB e tela de
14”). Até o fechamento desta edição,
ainda estava sendo viabilizada pela
Diretoria de Comunicação e Relações Públicas (Dcom) a data para
entrega do prêmio ao filiado.

O

s filiados do Anffa Sindical votaram e escolheram,
com 42,53% das intenções,
o nome do mais novo mascote da
entidade, batizado de Sherlocão. O
personagem simbolizará os cães
que atuam em diversos aeroportos, portos, postos de fronteira e
Correios, diminuindo o risco de
entrada de diversos produtos que
possam ameaçar o setor agropecuário, além de impulsionar as divulgações das ações dos AFFA à mídia.
Os demais nomes mais votados foram Lex (19,54%), Teca (16,09%), Mel
(12,64%) e Zen (9,20%).
O autor do nome mais votado foi o
Auditor Fiscal Federal Agropecuário, Sérgio Antônio de Sousa, que é
engenheiro agrônomo e está lotado
na Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Divinópolis (MG). O

“Minha expectativa com o resultado estava grande. Quando soube
pelo site do Sindicato, fiquei muito
feliz com a escolha do nome indicado por mim para o cão farejador,
que é uma ferramenta importante
de trabalho para nós”, disse o ganhador.
“O Sherlocão vem para acompanhar Pedrão e Martinha, que já fazem parte das peças publicitárias
da entidade, nas atividades de fiscalização nos mesmos moldes que
os verdadeiros AFFAs estão realizando, a partir da adoção dos cães
de detecção nas ações de inspeção
de cargas e bagagens no Vigiagro”,
disse o diretor da DCom, Roberto
Siqueira Filho.

Etapas - O concurso cultural, promovido pela Dcom começou dia 3
de setembro. No dia 16 daquele mês
foram contabilizados no sistema
733 envios de sugestões por parte
dos filiados. Destes, 411 foram aceitas e aprovadas pela banca examinadora, que é composta pelo diretor
de Comunicação, Roberto Siqueira
Filho, por um representante da
agência Livre Up, e pelo AFFA condutor de cães de detecção em ações
de vigilância agropecuária, Ângelo
de Queiroz Maurício, obedecendo
as regras estabelecidas no regulamento da promoção.
Após esta seleção, a banca divulgou
os cinco nomes mais bem classificados, que foram para a etapa final
do concurso.

O dirigente explicou que esse tema,
especialmente o trabalho dos cães,
tem uma aceitação muito grande
por parte da mídia e da população
em geral, em razão da empatia com
os animais.

Diretoria Executiva aprova proposta orçamentária

Funpresp fará Workshops para debater a

para 2019

previdência complementar

A proposta será encaminhada à mesa diretoria do
CDS, que se reúne em outubro, em Brasília. Após
aprovada, ela será levada para uma Assembleia
Nacional.

Os eventos ocorrem entre outubro e novembro em
diversas capitais do país.
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Curtas
Diretoria Executiva aprova proposta orçamentária para 2019

O

s membros da Direx aprovaram a previsão da proposta
orçamentária para 2019.

O documento, que contou com o
levantamento de dados fornecidos pela Secretaria de Finanças,
apontou os recursos que abrangem
todas as despesas da entidade, incluindo Diretorias, Secretarias, funcionários e Delegacias Sindicais.
A proposta será encaminhada à
mesa diretoria do CDS, que se reúne em outubro, em Brasília. Após
aprovada, ela será levada para uma
Assembleia Nacional Orçamentária.

Sindicato debate IN da jornada de trabalho no Fonacate

A

Instrução Normativa (IN) nº
02, que trata da jornada de
trabalho dos servidores públicos federais, foi pauta de reunião
do Fonacate.
O engessamento do controle de
presença, a restrição das compensações de horário, a gratuidade do
sobreaviso e os limites rígidos para
tratamento médico do servidor e
de seus familiares são algumas das

arbitrariedades que a IN prevê.
As entidades também avaliaram
que a norma inviabiliza a atividade
sindical, uma vez que passa a exigir a compensação de horário dos
dirigentes classistas, quando se
ausentam para participar de eventos que, na maioria das vezes, dizem respeito à melhoria do próprio
serviço público.
“Nosso objetivo é trabalhar para

minimizar ou findar estes efeitos
que a Instrução Normativa causará”, disse o presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto.
Em setembro, a Diretoria de Assuntos Jurídicos do Anffa Sindical solicitou um parecer ao escritório de
advocacia Torreão Braz, para averiguar possíveis irregularidades que
venham a se sobrepor aos direitos
dos AFFAs.

Em vídeo, dirigentes sindicais comentam AGNE e pedem
mobilização

O

presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto, o coordenador do CDS, Janus
Pablo, e o do CNM, Welciton Alves,
gravaram um vídeo sobre os resultados da AGNE do dia 17 de setembro.
Os dirigentes analisaram a decisão
da categoria, que optou por não realizar uma paralisação mediante o
impasse nas negociações dos pleitos com o governo federal. O vídeo
encontra-se no site do Sindicato.
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Funpresp debaterá migração de regime e previdência
complementar em Workshops pelo país

A

Fundação de Previdência
Complementar do Servidor
Público Federal (Funpresp)
realizará, em outubro e novembro,
seis workshops para debater a previdência complementar em todo o
país. A primeira cidade a receber o
evento será Fortaleza (CE).
Também estão previstos debates
no Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba

(PR), nos dias 18 e 24/10. Em novembro, as capitais Belo Horizonte
(MG), São Paulo (SP) e Brasília (DF),
também sediarão o evento, nos dias
7, 21 e 29 respectivamente.
O prazo para troca do RPPS para o
RPC foi reaberto por meio da Medida Provisória 853/2018, publicada
em setembro. Os servidores que
entraram na esfera pública federal

antes de 2013 têm até o dia 29 de
março de 2019 para pedir a mudança.
Os interessados já podem se inscrever gratuitamente pelo site da
Funpresp. Todo o material usado
também será disponibilizado na
página da entidade após os eventos.
Confira a programação abaixo:

Fortaleza (CE)

Curitiba (PR)

São Paulo (SP)

Data: 10 de outubro

Data: 24 de outubro

Data: 21 de novembro

Horário: 13h às 17h50, com intervalo para coffee break

Horário: 13h às 17h50, com intervalo para coffee break

Horário: 13h às 17h50, com intervalo para coffee break

Local: Mareiro Hotel, sala Buriti Av. Beira Mar, 2380 – Meireles

Local: Hotel Mabu Curitiba Bussiness, sala Curitiba - Rua XV de
Novembro, 830 – Centro

Local: A DEFINIR

Informações: 0800 282 6794

Rio de Janeiro (RJ)
Data: 18 de outubro
Horário: 13h às 17h50, com intervalo para coffee break
Local: Hotel Atlântico Prime, sala
Corcovado - Rua do Rezende, 87
– Lapa
Informações: 0800 282 6794

Informações: 0800 282 6794

Informações: 0800 282 6794
Brasília (DF)
Belo Horizonte (MG)

Data: 29 de novembro

Data: 7 de novembro

Horário: 13h às 17h50, com intervalo para coffee break

Horário: 13h às 17h50, com intervalo para coffee break
Local: Hotel Quality Belo Horizonte Lourdes - Rua Bernardo
Guimarães, 2032 – Lourdes
Informações: 0800 282 6794
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Local: Sede da Funpresp – Setor
Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, Corporate Financial Center
Informações: 0800 282 6794
Fonte: com informações da Funpresp

ESPAÇO DO APOSENTADO E PENSIONISTA
POR: CLOVIS FANTONI

“Manual para a vida”
21 - Ninguém comanda a sua felicidade, a
não ser você

Na saúde:
1 - Beba muita água
2 - Coma mais o que nasce
em árvores e plantas
3 - Viva com os 3 E’s: Energia, Entusismo e Empatia

22 - A vida é uma escola e você está nela
para aprender. Não fique repetindo o ano

4 - Aranje 30 minutos por
dia para ORAR sozinho

23 - Sorria a gargalhe
mais

5 - Faça atividades que ativem seu cérebro

13 - Não se exceda

Encontro de Aposentados e Pensionistas - RS

6 - Leia mais livros

14 - Não se torne demasiadamente sério

7 - Sente-se em silêncio, pelo menos, dez minutos por dia

15 - Não desperdice a sua energia
com fofocas

8 - Durma 8h por dia

16 - Sonhe mais

9 - Faça caminhadas de 20 a 60
minutos por dia

17 - Inveja é uma perda de tempo.
Agradeça a Deus pelo que possui

10 - Enquanto caminhar, sorria
Na personalidade:

18 - Esqueça questões do passado. Já estão no mar do esquecimento mesmo

11 - Não compare a sua vida com
a dos outros

19 - A vida é curta demais para
odiar alguém. Perdoe

12 - Não tenha pensamentos negativos

20 - Faça as pazes com o seu passado para não estragar o seu presente

24 - Não é necessário ganhar todas asa discussões.
Saiba perder.

Autor: Paulo Andrade Chienso
(médico e professos em Londrina), com colaboração do AFFA
Moacir Sobreira.

Encontro de Aposentados e Pensionistas - AL

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 e Pensionistas - PE
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