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DELEGADO SINDICAL ALERTA PARA FALTA DE FUNCIONÁRIOS, E VOLTA A
DENUNCIAR A SITUAÇÃO DA SFA-MA
O Sindicato dos Auditores Fiscais Agropecuários (DS-MA), matéria do dia 13 de
março do Jornal Pequeno (JP), fez o
alerta para um possível colapso no atendimento da Superintendência Federal da
Agricultura (SFA-MA). De acordo com o
Delegado Sindical, Genilson Santana, ,
pelo menos cinco servidores se aposentaram no ano de 2018, e que neste ano
os pedido de aposentadoria já superou o
ano anterior, somente nos três primeiros meses. Já são oito funcionários aposentados. O delegado sindical disse que
há uma lista preocupante de funcionários
que podem deixar à ativa nos próximos
meses, que seriam mais 40 funcionários
com tempo de serviço. Afirmou ainda,
que o principal motivo das aposentadori-
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JUSTIÇA MANTÉM DESCONTO EM FOLHA PARA FILIADOS DO ANFFA SINDICAL
A União deverá manter o desconto em
folha de pagamento, referente à contribuição sindical, para filiados do Anffa
Sindical. A Justiça deferiu, na última sexta
-feira (15/03), pedido de tutela de urgência (realizado por meio do escritório de
advocacia Torreão Braz), visando a manutenção do procedimento.
Na liminar, a Justiça acata a argumentação do Sindicato de que a MP 873/2019,
além de inconstitucional, não confere
tempo hábil para adequação das entidades às novas regras, podendo representar danos ao funcionamento das atividades sindicais.
Vale ressaltar que, desde 2017, foi extin-

da-feira (18/03), a Justiça Federal da 1ª
Região destaca, ainda, que o desconto
em folha está previsto no Art. 8º, inciso
IV da Constituição Federal de 88, não
podendo a União, assim, impor a forma
de pagamento por meio de boleto.

ta a obrigatoriedade da contribuição
sindical e passou-se a exigir prévia e
expressa autorização do empregado ou
servidor público para desconto em folha.
Na decisão liminar publicada nesta segun-

"Com a decisão, mantém-se a consignação dos filiados com o desconto em
folha", afirma a advogada do Anffa Sindical, Patrícia Bruns. Ainda segundo ela, a
União pode recorrer da decisão.
Fonte: http://www.anffasindical.org.br/
Fernanda Fernandes

DIREX, CDS, E COMISSÃO ORGANIZADORA DO V CONAFFA REÚNEM-SE EM MACEIÓ-AL
A Diretoria Executiva Nacional do Anffa
Sindical (Direx), o Conselho de Delegados Sindicais (CDS) e a Comissão Organizadora do IV Congresso Nacional dos
Auditores Fiscais Federais Agropecuários
(CONAFFA) estiveram reunidos no
período de 25 a 26 de março, em Maceió, para tratar assuntos referentes a realização do evento, agendado para outubro,
também na capital alagoana.
A Direx e o CDS realizaram, ainda, suas
reuniões ordinárias no período de 27 a
29.
Diretores e Secretários devem discutir
sobre os encaminhamentos já realizados
e ações futuras de engajamento da categoria contra o texto da PEC 06/2019
(Proposta de Reforma da Previdência).
Além disso, será apresentada pela Secretaria de Planejamento Estratégico

(Seplan) a 2ª avaliação do Plano Operativo 2018/2019, e informativo da prestação de contas de 2017. Outros temas
como o acordo entre o MAPA e a Fundação Eliseu Alves, os critérios para a
participação de AFFAs em eventos do
Sindicato, os encontros de aposentados e

pensionistas, e a situação do plano de
saúde Assefaz para filiados do Anffa Sindical também recheiam a pauta da Direx.
Já o CDS, além de discutir sobre a PEC
da Reforma da Previdência, também
assistirá à palestra, promovida pela delegacia sindical de alagoas (DS-AL), com o
tema “Uma Visão Histórica das Formas
de Governo, dos Sistemas Políticos e dos
Regimes e Surgimentos do Sindicalismo
no Mundo”. Entre outros assuntos, os
delegados devem, ainda, avaliar e deliberar sobre a manutenção do estado de
mobilização da categoria e discutir sobre
a participação do Anffa Sindical no Fonacate e Fonasefe.
Fonte: http://www.anffasindical.org.br/
FERNANDA FERNANDES

III ENCONTRO DE DIRETORES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Aconteceu no período13 a 15 de março,
a terceira edição do Encontro de diretores de Aposentados e Pensionistas. O
evento ocorreu na sede do Anffa Sindical.
No primeiro dia, os participantes fizeram, entre outras atividades, uma mesa
redonda para debater a participação do
AFFA Aposentado e Pensionista na vida
sindical.
Ao longo da programação, assuntos como finanças pessoais e bem-estar, além
de aspectos pessoais e profissionais de
uma liderança também fizeram parte dos
debates.
Porém, os temas centrais giraram em

torno da avaliação do plano operativo de
2018 e das ações de planejamento para
este ano.
“Queremos fazer uma análise do que foi

realizado no ano passado, analisar as
dificuldades encontradas e programar o
que devemos fazer em 2019, de forma a
buscar sempre o interesse dos filiados e
o fortalecimento do Sindicato”, disse o
diretor de Aposentados e Pensionistas,
Clóvis Fantoni.
No último dia, pela manhã, foi a vez de as
DS (Delegacias Sindicais) fazerem a apresentações de suas metas. A Diretora de
Aposentados e Pensionista da DS/MA,
Conceição Lima, participou do evento.
Fonte: http://www.anffasindical.org.br/
Danielle Santos
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GLIFOSATO: DECISÃO DA JUSTIÇA AMERICANA ASSOCIA AGROTÓXICO
LIBERADO NO BRASIL A CÂNCER
Um júri de San Francisco, nos Estados Unidos, decidiu na terça-feira (19) que o agrotóxico mais usado do Brasil e no mundo foi
um "fator importante" no desenvolvimento
do câncer de um homem.
Trata-se do herbicida Roundup, à base de
glifosato, principal ingrediente ativo de
diversos pesticidas usados em plantações e
jardins.
No mês passado, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) propôs manter
liberada a venda de glifosato no Brasil, já
que não haveria evidências científicas de
que a substância cause câncer, mutações ou
má formação em fetos.
O grupo alemão Bayer, que comprou a
Monsanto, fabricante do produto, rejeitou
fortemente as acusações de que a substância seja cancerígena.
Mas o júri decidiu por unanimidade que o
pesticida contribuiu para o linfoma não
Hodgkin (LNH) de Edwin Hardeman, de 70
anos, que vive na Califórnia.
A próxima etapa do julgamento vai considerar a responsabilidade e os danos causados pela Bayer.
Durante a segunda fase, que começa nesta
quarta-feira, espera-se que os advogados de
Hardeman apresentem evidências mostrando os supostos esforços da Bayer para
influenciar cientistas, agências reguladoras e
a opinião pública sobre a segurança de seus
produtos.
Uso frequente
A Bayer argumenta que décadas de estudos
e avaliações regulatórias mostraram que o
agrotóxico é seguro para uso humano.
Hardeman usou o herbicida com regularidade de 1980 a 2012 em sua propriedade

em Sonoma County, na Califórnia, e acabou sendo diagnosticado com linfoma não
Hodgkin, que tem origem nas células do
sistema linfático.
Outro julgamento envolvendo o Roundup
está marcado para começar no dia 28 de
março no tribunal estadual de Oakland,
também na Califórnia - um casal com linfoma não Hodgkin afirma que a doença foi
causada pelo pesticida.
O que é glifosato?
O glifosato foi introduzido pela Monsanto
em 1974, mas sua patente expirou em
2000, e agora o produto químico é vendido
por vários fabricantes. Nos EUA, mais de
750 produtos contêm a substância.
Em 2015, a Agência Internacional para Pes-

quisa sobre o Câncer, da Organização
Mundial de Saúde (OMS), concluiu que o
glifosato era "provavelmente cancerígeno
para humanos".
No entanto, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA insiste que é seguro quando
usado com cuidado.
A Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA, na sigla em inglês) também
afirma que é improvável que o glifosato
cause câncer em humanos.
Em novembro de 2017, os países da União
Europeia votaram para a renovação da
licença do glifosato, apesar das campanhas
contra a substância.
Fonte: BBC

V CONAFFA: TESES DEVEM SER ENVIADAS ATÉ O DIA 22 DE ABRIL
O site do V CONAFFA (Congresso
Nacional dos Auditores Fiscais Federais
Agropecuários) encontra-se no ar desde
de 26 de março, e sugestões de teses com
base nos temas das oficinas desta edição
(Formação Sindical; Organização e Administração Sindical; Consciência Sindical e
Fomento da Participação do Filiado) podem ser enviadas até o dia 22 de abril. O
coordenador da Comissão Organizadora
do evento e vice-presidente do Anffa

Sindical, Marcos Lessa, ressalta que algumas seções do site ainda estão em construção, mas todas estarão ativas em breve.
Em janeiro, a Comissão Organizadora já
havia divulgado resoluções do V Conaffa,
entre elas a que estabelece orientações
para apresentação das teses.
Fonte: http://www.anffasindical.org.br
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AFFA’S SÃO HOMENAGEADOS NOS 50 ANOS DO CRMV
No dia 28 de março, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizou
-se Sessão Solene, em homenagem aos
Médicos Veterinários e Zootecnistas do
Estado por seus feitos em suas áreas de
atuação.
A Ação faz parte das comemorações de
50 Anos de criação das Leis Nº5517 e
Nº5550, ambas de 1968, que regulamentaram as profissões no Brasil e ainda, dos
37 anos de fundação do Conselho de

Medicina Veterinária no Maranhão, desde
seu desmembramento do Conselho do
Ceará.
Foram homenageados in memoriam, os
saudosos AFFA's, médicos veterinários,
Raimundo Nogueira, Plínio Vasconcelos e
Wagner Furtado. O AFFA, zootecnista,
Ronaldo Coutinho também foi homenageado por seus relevantes serviços prestados.
Fonte:DS-MA

Ocita Nogueira(pensionista) e suas filhas representando o saudoso Raimundo Nogueira

CARTA: CHAMANDO PARA CONCILIAÇÃO JUDICIAL - É GOLPE
No mês de março, o AFFA aposentado,
Edilson Monteiro Martins procurou a DS/
MA para pedir informações sobre uma
carta em nome do escritório Lima e Cunha Advogados e Associados, enviada
pelos correios. Conforme apurado, tratase de tentativa de golpe.
A carta traz, aparentemente, a ideia de
ressarcimento de valores em razão de
ação judicial, não há no documento dados
processuais que legitimem a informação.
Não foi mencionado número do processo, vara judicial na qual tramitou os autos, além disso, a suposta sociedade de
advogados - Lima e Cunha Advogados
Associados, não existe no Cadastro Na-

cional de Advogados.
Verifica-se o cunho intimidador na correspondência, condicionando a transferência de valores para outro ente caso

não haja retorno. Segundo Dra. Patrícia
Bruns, advogada do Nosso Sindicato, o
percebimento de valores decorrentes de
processos judiciais não exigem depósito/
pagamento antecipado de custas, esse
procedimento não se aplica às instâncias
oficiais.
O Anffa Sindical tem alertado seus filiados contra golpes como este, orientando
sempre para a checagem de informações.
É sempre importante procurar checar a
informação com os representantes do
Sindicato, não fornecer dados e não realizar nenhum depósito antecipado.
Fonte: DSMA

área restrita do site ANFFA Sindical
É Fácil e rápido
1) Para acesso à esta área do site, o filiado deverá acessar o site do ANFFA Sindical:
www.anffasindical.org.br
Clique no menu: área restrita
2) O site exibirá a tela de login
3) O filiado deverá informar CPF e senha
e em seguida clicar em "Entrar".
O filiado deverá possuir e-mail pessoal
atualizado no cadastro. Caso o filiado

perca a senha, poderá solicitar uma nova
senha ao clicar em esqueceu a senha?.
Em seguida informar o email pessoal
cadastrado.
Outro meio para recuperar a senha é
através da delegacia sindical. A delegacia
Sindical solicitará ao setor de cadastro
uma nova senha que será enviada diretamente para seu email cadastrado no ato
da filiação.

Votação Eletrônica
É Fácil e rápido
1) Acesse o site do ANFFA Sindical:
www.anffasindical.org.br
Clique no menu: Votação Eletrônica
2) O site exibirá a tela de login:
3) O filiado deverá informar CPF e senha
e em seguida clicar em "Entrar".
O primeiro acesso, a senha será o número do CPF, devendo mudá-la neste momento.
A votação eletrônica deverá ser realizada
dentro do período estipulado na convo-

cação com data, hora e minuto, de inicio
e de termino, tendo como referência o
horário de Brasília.
Caso o usuário perca a senha, somente
poderá recuperá-la se possuir e-mail
pessoal atualizado no cadastro. Não é
possível utilizar o mesmo endereço de email para mais de um filiado.
Somente poderão votar aqueles filiados
que mantiverem seus cadastros atualizados até a data da convocação da assembleia.
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CONVOCATÓRIA PARA AGNE DO DIA 15 DE ABRIL
O presidente do Anffa Sindical, Maurício Porto, convoca os Auditores Fiscais
Federais Agropecuários para participarem da Assembleia-Geral Nacional Extraordinária, no dia 15 de abril, na modalidade de voto eletrônico. A ferramenta ficará aberta para recepção dos votos
a partir de 11h do dia 15 de abril até às
17h do dia seguinte, horário de Brasília.

tores Fiscais Federais Agropecuários) é
o item da pauta.

A alteração do Regimento Interno do V
Conaffa (Congresso Nacional dos Audi-

Fonte: Danielle Santos-site Anffasindical

Orientação - Duas horas antes do
início dos votos, às 9h do dia 15 de abril,
será disponibilizado um vídeo, com
transmissão ao vivo, sobre o tema da
pauta como parte componente da assembleia eletrônica.

Feliz Aniversário!!!
Cláudia Belmino 03/04
José Honório 04/04
Geraldo Mahon 07/04
Maria Célia Soub 19/04
Paula Cardoso 21/04

@anffasindicalma

98. 98175.1516
Acesso a cartilha no site

Acesso a cartilha no site

Diretoria:
Genilson Santana - Delegado Sindical
Cláudia Belmino - Secretária Geral
Aurenice Pereira - Secretária de Administração
Ângela Baquil - Secretária de Finanças
Antônio Roberto Santos - Diretor Jurídico
Conceição Lima - Diretora de Aposentados e Pensionistas
Josélia Santos - Diretora de Comunicação e Rel. Publicas

Praça da República, nº5 A, bairro Diamante
São Luis - MA CEP: 65.020-500
Fone: 98.3014.5157

