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Regimento interno do VI CONAFFA
é aprovado em Assembleia

A

votação aconteceu no último
dia 25/04 em Assembleia Geral Nacional Extraordinária na modalidade de votação eletrônica, e
teve 293 votos favoráveis à aprovação do texto contra 20 abstenções
e oito votos contrários.
“É o Regimento que nos dá a base
legal do Congresso”, explica a coordenadora Verônica Ribeiro. “Assim, foi necessário reformular o
documento para que pudéssemos
implementar as mudanças que
propusemos ao novo modelo de
evento, e assim, colocá-lo disponível para aprovação”.

O documento está disponível no
site do Anffa Sindical, juntamente
com demais orientações referentes ao evento. Além da aprovação
do regimento, em abril também foi
finalizada a redação do cronograma de atividades e ocorreram as
primeiras reuniões com a equipe
que desenvolverá o site do Congresso, que pode ser acessado em
www.conaffa.com.br.
Verônica convidou os colegas a participarem do evento com uma amostra do que se pode esperar do Congresso. “Além das plenárias, que não
podem ser suprimidas, teremos no-

vidades como painéis de discussão
de temas relevantes para a carreira
como um ambiente fonte de ideias
e difusor permanente do debate em
nossa entidade. Contamos com a
participação de todos”.
O VI CONAFFA, que discutirá a importância do trabalho dos AFFAs em
relação à proteção sanitária e ao desenvolvimento nacional, pretende
estimular os Auditores a discutir caminhos e estratégias futuras para a
concretização de suas pautas, e acontece entre os dias 24 a 28 de outubro,
no hotel Windsor Marapendi, localizado na Barra da Tijuca (RJ). Participe.

Reestruturação

Diárias

Agenda #ReestruturaJá visita cidades do Sul
e fortalece o movimento.

Jurídico divulga requerimento de
reembolso para ressarcimento de diárias;
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Agenda Reestrutura Já renova fôlego
de filiados no Sul do país

D

urante a última semana do
mês de abril, membros da Direx, do Conselho de Delegados Sindicais e do Comando Nacional de
Mobilização estiveram reunidos
com filiados do Paraná, Rio Grande
do Sul e Santa Catarina por ocasião
da Agenda Reestrutura Já. O movimento tem como objetivo estreitar
laços com os AFFAs de todas as
regiões do Brasil fortalecendo o
movimento pela reestruturação da
carreira e terá continuidade com
agendas nas unidades de Santos,
Guarulhos, Viracopos e Recife nos
meses de maio e junho.

Porto Alegre (RS)

Cascavel (PR)

Dionísio Cerqueira (SC)

Chapecó (PR)

A comitiva esteve nas cidades de
Foz do Iguaçu (PR), Cascavel (PR),
Porto Alegre (RS), Dionísio Cerqueira (SC) e Chapecó (SC). Para os
filiados presentes, o momento foi
essencial na esfera da comunicação sindical. “Este contato direto
permite a abordagem das informações sob uma nova perspectiva, o
que é fundamental para quem está
na ponta, à mercê de toda sorte
de pressões e dificuldades e se vê,
muitas vezes, carente de esclarecimentos que nos permitam entender quais são as reais circunstâncias que envolvem o movimento e

Foz do Iguaçu (PR)
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para onde todo o esforço e engajamento podem nos levar”, avaliou
um dos colegas presentes.
A delegada sindical de Santa Catarina, Cristhiane Cattani, compartilha sua avaliação sobre esses
encontros. “Saímos de lá com os
colegas agradecendo a visita e com
a certeza de que eles estão ainda
mais engajados no movimento”.
Confira abaixo as imagens da semana e acompanhe a programação de encontros nos Estados, no
site do Anffa Sindical.
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Anffa Sindical divulga orientações para a cobrança
de ressarcimento das Diárias

Jurídico

C

onforme noticiado no último
mês, o Sindicato encaminhou
ofício ao Ministro da Agricultura,
Marcos Montes, sobre a necessidade de atualização do valor da
verba indenizatória recebida pelos AFFAs.
Em resposta a essa demanda, o
Anffa Sindical foi informado de
que, por se tratar de alteração legislativa, e haja vista a necessidade de previsão orçamentária para
eventual aumento das diárias e,
ainda, que tal competência é do
Ministério da Economia, o pleito
seria encaminhado ao Departamento de Administração com vis-

tas ao Gabinete da Secretaria-Executiva para que, se de acordo, a
Secretaria encaminhe novamente
o processo ao Ministério da Economia para avaliação do pedido.

valor destinado às diárias deverá
fazer um requerimento de ressarcimento em processo próprio no
SEI apresentando as notas e recibos novamente.

Desse modo, com o objetivo de
formalizar a situação vivenciada
pelos AFFAs, o ANFFA Sindical
orienta que os filiados se abasteçam de provas dos gastos em viagens a serviço da Administração
Pública, tais como recibos e notas
fiscais de despesas. De posse desses documentos, o filiado tomará
duas atitudes: Anexar os comprovantes no Relatório de viagens por
meio do Sistema de Concessão de
Diárias e Passagens – SCDP; e, em
um segundo momento, o AFFA que
tiver gastos que ultrapassaram o

Além da abertura de processos
SEI para o ressarcimento, o Sindicato orienta que esse procedimento seja relatado ao respectivo
Delegado Sindical, informando o
número do processo gerado. Dessa forma, teremos provas cabais
dos gastos extraordinários para a
cobrança de atitudes formais da
resolução dessa demanda.
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Confira, no site do Anffa Sindical,
o modelo de requerimento disponibilizado pela Diretoria de Assuntos Jurídicos.
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Espaço do Aposentado e Pensionista
Homenagem aos colegas
que passaram dos 80 anos.

“PROCESSÃO” – Minha ação evoluiu um pouco nos últimos dias.
Sempre faço menção ao meu caso
particular, pois seria impossível
saber a situação de todos os filiados, porém, podemos afirmar
que todas as ações estão mais
ou menos na mesma situação.
Além disso, a admissibilidade
dos recursos que o Governo interpôs no STF e STJ, não foi aceita.
Dessa forma o processo foi devolvido ao Tribunal Regional Federal da Região 1, para que este
se pronuncie sobre as apelações.
Encontro de Aposentados e Pensionistas – No último dia 05/05,
fizemos o primeiro Encontro de

Aposentados e Pensionistas desta gestão, o 50º encontro já realizado em toda nossa história.
Agradecemos a participação dos
30 colegas que compareceram às
palestras do dia, ao presidente Janus Pablo, à Delegacia do RS, através da Diretoria de Aposentados
e Pensionistas, e ao colega AFFA
Luiz Santos da Silva, pela brilhante palestra sobre o tema: Nutrição e
Saúde para uma vida em equilíbrio.
Reestruturação – Permanecemos
fazendo o possível e o impossível
para conseguirmos. Tenho fé e esperança. Deus ajuda quem trabalha, como é o caso de toda nossa
categoria.

123) Minore Kuriki
124) Adolpho Armando N. Robert
125) Iracy Pedrosa Maciel
126) José Ivan S. de Azevedo
127) Fernando Carlos Moreira
128) Ocita Seabra Nogueira
129) Ana Izabel Bastos A. da Silva
130) Manoel Kawano
131) Roberto Ennio V. Lamounier
132) Marly Araujo Lima A. Galvão
133) Carlos Kleber da C. Mendes
134) Jorge Octavio Alves Moreno
135) Hamilton Santos Seara
136) Pedro Bonifacio de Araujo
137) Aureo Martins Fulgencio
138) Jose de Souza Santos
139) Yolanda Dutra de Medeiros
140) José Jarbas Neia
141) Yara de Pina Godoy
142) Jose Geraldo Bandoli
143) Gil Naves Guimaraes
Jose Luiz Castilhos
Diretor de Aposentados e Pensionistas
Telmízio José da Cunha
Diretor do Departamento
de Aposentados e Pensionistas
Fone: (51) 99135 0867
E-mail: aposentados@ anffasindical.org.br
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