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“A nossa missão é unir, defender e
fortalecer a categoria”

A declaração é do
presidente da ATEFFA-BA,
José Bezerra, nessa entrevista que marca a edição
inaugural do nosso Informativo. Ele fala, ainda dentre outros assuntos, dos
objetivos da entidade que
ele preside e sobre o papel
do Técnico de Fiscalização
Federal Agropecuária.
O que é a ATEFFA-BA e
qual sua missão?
É uma entidade que
congrega 377 Técnicos de
Fiscalização Federal Agropecuária (TFFAs) no Estado da
Bahia e tem por objetivo a
defesa da categoria através
de políticas administrativas e
quando necessárias no
âmbito jurídico. E sua missão
é unir, representar, defender
e fortalecer a classe, propugnando pela elevação do nível sócio-cultural, moral, cívico, técnico e profissional, junto à sociedade civil em geral,
Poder Público e demais instituições.
Quais os princípios e
finalidades da entidade que
você preside?
Defender os interesses e
direitos dos Associados, nas

relações com a Direção do
Serviços de: Defesa, Fiscalização Inspeção, Pesquisa e
Controle Federal Agropecuário no estado da Bahia, e/ou
autoridades constituídas;
Promover a unidade de todos
os associados em todo o
ESTADO; Representar perante autoridades, judiciais ou
extrajudiciais, em todas as
instâncias, ou no âmbito
administrativo; Manter intercâmbio com outras entidades
congêneres nacionais e internacionais; Promover a realização de conferências, palestras,
culturais em favor da Associação e o aprimoramento moral,
intelectual, cívico e profissional
dos associados; Promover a
divulgação dos serviços prestados, pelos associados; profissional e socialmente, visando a valorização destes perante a opinião pública; Manter
e estimular entre os associados sentimentos de cordialidade e cooperação; Criar e
manter, serviços comuns de interesse dos associados.
Quem são os TFFAs?
José Bezerra – Os
Técnicos de Fiscalização
Federal Agropecuária (TFFAs)
são uma categoria de
servidores púbicos federais,
composta pelos ocupantes dos
cargos de Agente de
Atividades Agropecuárias,
Agente de Inspeção Sanitária
e Industrial de Produtos de
Origem Animal, Técnico de
Laboratório, Auxiliar de
Laboratório
e
Auxiliar
Operacional em Agropecuária,
pertencentes ao quadro de
pessoal permanente do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa).
Esses profissionais são repre-

sentados pela Associação
Nacional dos Técnicos de Fiscalização Federal Agropecuária (Anteffa) e ocupam cargos
que compõem a estrutura
necessária para a execução
das atividades de Defesa,
Fiscalização, Inspeção e
Controle Sanitário de competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Mapa.
Quais as áreas de atuação dos TFFAs?

São profissionais que efetivamente atuam na execução
do trabalho de Defesa,
Fiscalização, Inspeção e
Controle Sanitário exigido
pela sociedade brasileira e
pelos países importadores.
Suas ações também compreendem desde a pesquisa e
experimentação de novas
variedades de plantas, o
fomento, a extensão rural e a
assistência técnica, até o
ensino agrotécnico.

Governo assina acordo para
reestruturar carreira técnica do TFFA
O Governo Federal – representado pelo Ministério da
Agricultura e pelo Ministério do Planejamento, formalizou um
acordo com a Associação Nacional dos Técnicos de
Fiscalização Federal Agropecuária (ANTEFFA), que
representa os agentes de atividades agropecuárias, inspeção
sanitária e industrial de produtos de origem animal, técnico
de laboratório e auxiliar de laboratório. Foram definidas novas tabelas remuneratórias com efeitos financeiros a serem
implementados em janeiro de 2013, janeiro de 2014 e janeiro
de 2015. Essa matéria completa e outras confira no site:
www.ateffaba.org,br

Mensagem do Presidente

Comunicação fortalecida
A ATEFFA já dispõe do site
na internet, uma importante
ferramenta de comunicação,
mas diante do crescente
volume de informações gerados pela entidade e a necessidade de disponibilizar
outra opção de comunicação,
além de atingir outro público,
lançamos o Informativo impresso para cumprir esse
papel junto ao nosso quadro
de associados.
Ele nasce em um momento de consolidação da nossa
Associação e junto com os

demais instrumentos de
divulgação, será o porta voz
das novas conquistas e vigilante garantidor dos direitos
já adquiridos pela nossa
categoria.
É com esse sentimento, que bimestralmente
marcamos encontro com
voce associado, visando
dar forma e força a sua
opinião nessa interação
que vem ao encontro dos
príncipios democraticos
que sempre nortearam a
nossa Associação.
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UTRA-Itabuna realiza fiscalização de
fertilizantes e corretivos na região

A Unidade Técnica Regional Agropecuária de Itabuna
(UTRA-ITABUNA), realizou na

região, inspeção e fiscalização
em diversos estabelecimentos
e a produtores e comerciantes

Você Sabia?
Que a Associação Nacional dos Técnicos de
Fiscalização Federal Agropecuária – ANTEFFA
congrega cerca de 2,8 mil técnicos de fiscalização, cujo trabalho garante a qualidade dos
alimentos, desde a produção à industrialização,
para atender tanto o mercado interno quanto o
externo.

Frase destaque
“Nossa gestão será voltada para os interesses
das bases e sempre buscando intensificar as
relações com as Delegacias Regionais”. (José
Bezerra, Presidente da ATEFFA-BA).
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lando Paternostro, a fiscalização visa legalizar os
Estabelecimentos
que
comercializam fertilizantes e
corretivos e principalmente a
melhoria dos níveis de
conformidade e qualidade
dos fertilizantes e corretivos
a serem disponibilizados
para a agricultura nacional,
com vistas a assegurar a
produtividade das culturas e,
consequentemente, a rentabilidade e sustentabilidade
do agronegócio.
Ele informa ainda que as
fiscalizações em municípios
da região vão continuar e
obedecem a um calendário
interno.

Informes
Foto Wilde Cabral

Orlando Paternostro (TFFA): as fiscalizações vão continuar

de fertilizantes minerais para
aplicação via solo e Corretivos
de acidez, salinidade e sodicidade, localizados nos municípios de Buerarema, São José
da Vitória, Camacan, Mascote,
Potiraguá, Itapetinga, Itororó,
Nova Canaã, Iguai, Ibicui e
Ibicarai.
Durante o período foram
fiscalizados 17 estabelecimentos Comerciais e três
produtores.
A equipe que trabalhou
na fiscalização foi composta
pelo: Técnico de Fiscalização
Federal Agropecuária, Orlando Paternostro e pelo Fiscal Federal Agropecuário,
Joaquim Marinho.
Segundo o TFFA Or-

Associado da ATEFFA
toma posse na COOPEC – O
Agente de Atividades Agropecuária e Associado da ATEFFA,
Edwaldo Pinheiro de Santana
Filho, assumiu na tarde da última segunda-feira, (01/10/12), a
presidência da COOPECCooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Funcionários
da Ceplac. A solenidade de
posse foi realizada no auditório
do Setor de Relações Públicas
da Ceplac e contou com as
presenças de diretores da
COOPEC, dirigentes da Ceplac,
representantes de diversas
entidades dos servidores do
órgão além de inúmeros ceplaqueanos filiados da cooperativa.
Presente a cerimônia, o
presidente da ATEFFA, José
Bezerra, saudou o novo presidente da COOPEC desejando
êxito a sua gestão e disse que é
mais um associado que ocupa
um cargo de relevância no
contexto regional.
Nota de Falecimento – A
ATEFFA divulgou nota lamentando o falecimento do
associado, Guilherme Ribeiro
dos Santos Filho, Agente de
Atividade Agropecuária que era
lotado no Escritório da CEPLAC

em Mutuípe/BA, ligado a
Delegacia da ATEFFA, Regional
de Valença. Segundo a nota, “até
o momento é do nosso conhecimento, que o colega foi encontrado morto em sua residência.
Tudo leva a crê que tratou-se de
um enfarto fulminante”. Portanto,
a entidade presta Condolências
à família rogando a Deus que a
console e nesse momento de
pesar, que ele descanse em
PAZ.

Diretores e delegados
da ATEFFA-BA discutem
atribuições estatutárias A
ATEFFA-BA, sob a coordenação
do seu Presidente José Bezerra
da Rocha, reuniu-se no final do
mês passado, no Centro de
Treinamento da CEPLAC, com
seus diretores e delegados
regionais para conscientizá-los
sobre as atribuições estatutárias.
O principal objetivo foi demonstrar a importância, a responsabilidade e o verdadeiro papel de
cada diretor e, cada delegado
para o funcionamento perfeito e
da forma regularmente prevista
no estatuto da entidade. Foi feita
também uma apresentação e
análise do termo de acordo recentemente celebrado pela
ANTEFFA com o governo federal
e repassadas as últimas informações sobre a situação da
Proposta de Plano de Carreira e
Atribuições dos Técnicos de
Fiscalização Federal Agropecuária que se encontra tramitando no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.

