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AAssociação dos
Técnicos de Fisca-

lização Federal Agropecuá-
ria do Estado da Bahia–
ATEFFA-BA realizou no
último dia 30 de novembro,
Assembléia Geral Ordi-
nária (AGO), com o objeti-
vo de votar as contas do
período 2011/2012.

Participaram da AGO,
associados, diretores exe-
cutivos, delegados de base
e o Secretário Geral da As-
sociação Nacional dos Té-
cnicos de Fiscalização Fe-
deral Agropecuária –
ANTEFFA.

Em mensagem proferi-
da na abertura da assem-
bleia, o presidente da
ATEFFA-BA,  José Bezerra
da Rocha, enfatizou a
importância de permanen-
te unidade entre os asso-
ciados. “Só dessa forma é
possível alcançarmos com
segurança e rapidez nos-
sos objetivos”, destacou o
presidente.

Na oportunidade, o Se-
cretário Geral da ANTEFFA,
Afrânio Jorge Andrade
Freitas, falou da responsa-
bilidade do cargo que ocu-
pa, reafirmou seu propósito

ATEFFA-BA realiza assembleia para prestar
contas do período 2011/2012

de contribuição com as ca-
tegorias representadas pela
Nacional ao tempo em que
também passou rápidas
informações sobre o Projeto
de Carreira.

Ao saudar os participan-
tes da AGO, o presidente do
Conselho Deliberativo da
ATEFFA-BA, Saturnino So-
ares França, reafirmou o
sentimento de união entre
as categorias representa-
das pela entidade e solici-
tou do Presidente pro-
videncias as demandas
pontuais da categoria junto
ao MAPA/CEPLAC e alguns
esclarecimentos sobre insa-
lubridade (retroatividade), o
que foi atendido no desdo-

bramento das atividades
da AGO.

O Secretário Geral da
ATEFFA-BA, Edson Rodri-
gues Gonçalves, fez a
leitura do edital passando

a palavra ao Tesoureiro
Geral, Washington Farias
de Cerqueira, que fez de
forma clara e didática à
apresentação da prestação
de contas do período, que
colocada em votação pelo
Presidente, foi aprovada
por unanimidade pelos
delegados presentes.

Em seguida, foi apre-
sentado o orçamento para
2013, também aprovado
por unanimidade.

Ao agradecer a partici-
pação de todos, o Presi-
dente José Bezerra, desta-
cou que “as contas aprova-
das é um reflexo da trans-
parência com que a enti-
dade pauta suas ações”.

www.ateffaba.org.bo

As sementes da vida precisam ser plantadas
com paz e amor, e assim, poder gerar o alimento
que precisamos para viver.

Viver com alegria, coragem e determinação de
seguir adiante.

A ATEFFA-Ba, deseja que você continue sempre
com alegria, demonstrando compa-nheirismo e
nos prestigiando com sua confiança e atenção,
pois só assim, teremos motivos para buscar
sempre o melhor.

Somos privilegiados porque contamos com sua
amizade, apoio e  confiança.

DATA: 22 de Dezembro de 2012
HORA: 8:00 horas

LOCAL: STAC
Associado, sua participação é

importante!

Confraternização de Natal

Mensagem
de Natal

DIRETORIA DA ATEFFA -
Associação dos Técnicos de Fiscalização Federal

Agropecuária do Estado da Bahia

Aos nossos Associados e colaboradores, votos de
Feliz Natal e um Ano Novo

cheio de realizações!
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Adeclaração é do
nosso entrevistado

dessa edição, Moacir José do
Nascimento (foto), Delegado
de Base da ATEFFA-BA na
Sede Regional da Ceplac,
casado, 55 anos, Agente de
Atividades Agropecuárias, na
Ceplac há 36 anos e atual-
mente na Seção de Genética
do Cepec.

A sua delegacia possui
atualmente cerca de 132 as-
sociados, a maior dentre as
11 que compõe a entidade.
Cada delegacia possui um
titular e um substituto, no
caso da Sede Regional te-
mos como substituto a
Agente de Atividades Agro-
pecuárias, Selenê Cristina
Badaró.

Pergunta - Na condição
de delegado de base da
ATEFFA-BA quais as ativida-

des que você desenvolve?
Resposta - Desenvolve-

mos várias atividades de
apoio ao associado, mais con-
sideramos de grande impor-
tância à intermediação entre
o associado e a direção exe-
cutiva da entidade. Nesse
sentido, as primeiras reivin-
dicações e anseios dos asso-
ciados chegam sempre pri-
meiro ao delegado da base.

P - Como você avalia a
atuação da ATEFFA-BA en-
quanto entidade represen-
tativa dos Técnicos de Fis-
calização Federal em Agro-
pecuária-TFFA?

R - A nossa Associação
tem pouco tempo de formada,
só agora estamos chegando
a terceira gestão adminis-
trativa, mas mesmo com esse
pouco tempo já obtivemos
ganhos consideráveis. No
âmbito interno constatamos
um crescimento no sentido
financeiro e organizacional
que nos permite melhorar a
nossa estrutura a ponto de
hoje, ocuparmos a 2ª coloca-
ção dentre as ATEFFAs exis-
tentes em outros Estados.
Quantos as ações de repre-
sentatividade da categoria
junto as esferas governamen-
tais percebemos também uma
atuação satisfatória.

P - A  categoria tem obti-
do muitos avanços. Em sua

opinião quais os pontos que
ainda necessitam de uma
maior mobilização?

R - Das cinco categorias
representadas pela ATEFFA-
BA: Agente de Atividades,
Agente de Inspeção, Técnico
de Laboratório, Auxiliar de
Laboratório e o Auxiliar Ope-
racional Agropecuário, ape-
nas a última, não obteve os
benefícios alcançados pelas
demais. Não foi por falta de
luta da Associação, que con-
tinua mobilizada e atenta a
essa questão. A nossa expec-
tativa é de que o Governo
Federal se sensibilize e re-
solva o mais rápido possível
esse pleito.

P - Como você avalia o
nível de engajamento do
associado vinculado à sua
Delegacia, com os assuntos
da categoria?

“Levamos os anseios dos associados
até a diretoria executiva”

A ATEFFA-BA, que atendia aos seus
associados no Escritório Local da Ceplac
em Ilhéus, agora está com sua secretaria
instalada em novo endereço: Rodovia -
Ilhéus/Olivença - Km-0 - Lote 11 - Quadra
“D” Loteamento Santa Felicidade - Bairro
São Francisco - Condominio Costa Azul -
Sala 10 Cep: 45.659.225 - Ilhéus-Bahia

Fone (73) 2331-6750 -  e-mail:
ateffa@anteffa.org.br
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ATEFFA-BA em novo endereço

R - Avaliamos que o nível
de engajamento dos associ-
ados da nossa base em
geral é bom; mais por ter em
nossa área de atuação qua-
tro categorias, necessitamos
uniformizar de forma positiva
esse comprometimento, nes-
se sentido estamos intensifi-
cando as reuniões, assem-
bleias e os contatos diários
com os associados, além de
utilizar os instrumentos de
comunicação disponibiliza-
dos pela entidade: Site e
Informativo.

Inclusive, o fato de traba-
lharmos na Ceplac junto com
muitos dirigentes  da entidade
nos permite estar informados
sobre os acontecimentos re-
lativos a entidade, por isso nos
colocamos sempre à disposição
dos nossos associados para
qualquer esclarecimento.

Informes

Frase destaque
“Nós não fiscalizamos só para trazer

divisas ao país, mas para a saúde de toda
a população”. (Laudelino Duarte Ritta,
presidente da Anteffa).

Você Sabia?
Que o dia 05 de Novembro é a data

que se comemora o Dia Nacional do
Técnico Agrícola.


