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‘‘Em 2013 devemos
consolidar importantes projetos’’

O Departamento Jurídico
da ANTEFFA esclarece aos
associados sobre corte do
adicional de insalubridade para
quem trabalha em condições
insalubres, mas não preenche
o requisito de tempo de
exposição mínima.

De acordo com o Ofício Cir-
cular nº 014/2011/SE-MAPA,
dirigido às Superintendências
Federais de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento de todos os
Estados da Federação, fazendo
referência à Orientação
Normativa MOPG/ SRH nº 02/
2010, foi determinada a
implementação do controle de
tempo de exposição dos

servidores a agentes insalubres.
Com a referida alteração,

diversos servidores asso-
ciados à ANTEFFA estão
deixando de receber o
pagamento do adicional de
insalubridade, embora este
pagamento fosse habitual e
não tenha ocorrido qualquer
alteração em suas rotinas de
trabalho que justificasse o
corte.

Em decorrência disso, a
ANTEFFA ajuizou Ação
Coletiva contra o Ministério da
Agricultura em novembro de
2012 requerendo a concessão
de Liminar para ver resta-

Atenção, informe jurídico!

Mensagem do Presidente da ATEFFA-BA / José Bezerra da Rocha

  ‘‘Estamos iniciando mais
uma jornada de trabalho a
frente da ATEFFA-Ba,
Associação dos Técnicos de
Fiscalização Federal Agrope-
cuária do Estado da Bahia. O
ano de 2013 será para todos
nós decisivo, no transcorrer
do qual deveremos con-
solidar importantes projetos
voltados para os interesses
das categorias as quais, ora
representamos.
  Entendemos ser de
fundamental importância a
manutenção do nosso
objetivo que é de manter
unidos todos os associados
em busca dos resultados que
com muita luta e perse-
verança, haverão de vir.
      Ao longo dos últimos dois
anos, mais precisamente
após o ultimo Congresso
nacional dos TFFA, a
ANTEFFA, por decisão de
seus associados, tem
trabalhado arduamente em
busca da efetivação do nosso
projeto de carreira junto aos

setores competentes do
Poder Executivo em Brasília.
   Traçando uma linha de
tempo, podemos observar as
diversas ações desem-
penhadas pela Direção
nacional no sentido de
viabilizar a implementação
dos projetos de carreira e
atribuições.

    Estes pleitos que já se
arrastam ao longo de dez
anos, nos últimos, ganhou a
simpatia de algumas auto-
ridades governamentais que
juntamente com a ANTEFFA
promove argumentos na
defesa de sua imple-
mentação.
      Neste cenário, estes dois
projetos, carreira e atribui-

ções, anteriormente enca-
minhados ao MAPA sob um
único processo, foram
desdobrados e  protoco-
lados separadamente em
junho de 2012 e após
tramitado e analisados
amplamente pelos setores
competentes do MAPA,
foram encaminhados ao
MPOG, onde encontra-se em
análise para posterior
encaminhamento à casa Civil
da Presidência da República.
   Outrossim, estão sendo
desenvolvidas ações insti-
tucionais e políticas, visando
equacionar problemas
relativos ao mandado de
injunção, insalubridade e
aposentadoria, bem como o
pleito relacionado aos
Auxiliares Operacionais em
Agropecuária, assuntos que
são  permanentemente
discutidos pelos nossos
representantes em Brasília.
     Todo esse rol de ações
teve e deverá continuar a ter

o apoio preciso e objetivo das
fil iadas como principal
sustentáculo e elemento
fomentador de energia
motivacional a qual alimenta
os nossos representantes
estimulando-os a lutarem
pelos nossos objetivos e para
isso nossa ATEFFA-Ba vem
contribuindo de forma
adequada e decisiva para a
consolidação dos nossos
pleitos.
      A nossa disposição para
o trabalho se mantém com
vigor, compromisso e união,
respeitando os objetivos das
categorias por nós repre-
sentadas e que nos honram
com sua confiança e apoio.’’

belecido o pagamento do
adicional de insalubridade. No
entanto, num primeiro
momento, o Juiz de primeiro
grau indeferiu a medida
liminar.

Contra esta decisão, a
ANTEFFA apresentou re-
curso dirigido ao Tribunal
Regional Federal da 1ª Região
em janeiro deste ano. O
presente recurso ainda está
pendente de julgamento.

Desta forma, conside-
rando que ainda há a
possibilidade de se obter uma
decisão favorável para resta-
belecimento do adicional de
insalubridade aos servidores

associados à ANTEFFA,
orientamos que seja
aguardado o julgamento do
recurso da ANTEFFA antes da
adoção de outras medidas
judiciais.

Lembramos que a
assessoria jurídica dispõe de
plantões de atendimento para
esclarecimentos de dúvidas às
segundas-feiras das 10 às 12h
por telefone no escritório
Bordas Advogados Associados
– Praça da Alfândega, nº 12-
10º andar – Porto Alegre/RS,
telefone (51) 3228-9997, ou
através do email:

bordas@bordas.adv.br.

     A nossa disposi-
ção para o trabalho
se mantém com
vigor, compromisso
e união ’’

‘‘



Presidente: José Bezerra da Rocha
Vice Presidente: Rosenilton Klécius P. Araújo
Secretário Geral: Edson Rodrigues Gonçalves
Primeiro Secretário: Eduardo Catarino da Silva

Tesoureiro Geral: Washington Farias de Cerqueira
Primeiro Tesoureiro: Armênio Santana Pereira

CONSELHO FISCAL
Renato Nunes da Silva Novaes; Euvaldo Marques Moura;

Raimundo Marques Silva; Reginaldo Barreto Paim e
Antonio Ribeiro Almeida

SUPLENTES
Arnaldo Souza Santos; Rosivaldo Mendes Santos e

Paulo Albérico Moreno
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Orlando de Castro Paternostro; Afrânio Jorge Andrade Freitas e
Armênio Santana Pereira

Jornalista Responsável/ Redação: José Carlos Peixoto
(Reg. Prof. nº 6988 - DRT/BA)

Projeto Gráfico e Diagramação: Edvaldo Lessa
Impressão: Gráfica Mesquita  –  Email: ateffaba@anteffa.org.br

Informativo ATEFFA - BA

Entrevista em Foco
Página - 2

Quem afirma é o nosso entrevistado da vez, Edson Rodrigues Gonçalves, Secretário Geral da ATEFFA-BA . Além da
formação de Técnico Agrícola, também é formado em Administração de Empresas pela UESC. Funcionário do MAPA/CEPLAC

há 39 anos, trabalhou no Escritório Local de Camacan por 19 anos e outros 19 anos no Centro de Pesquisas, onde se
encontra atualmente. Curiosamente ele lembra que em seu primeiro ano de CEPLAC trabalhou numa cooperativa de

eletrificação rural criada com a ajuda da CEPLAC e já extinta. Confira a entrevista completa com o nosso atuante Secretario.

INFORMATIVO ATEFFA-BA
Qual o papel do Secretário Geral
na ATEFFA-BA, cargo que você
exerce?

EDSON RODRIGUES GON-
ÇALVES - O papel principal do
Secretário Geral é coordenar os
trabalhos da Diretoria Executiva
e por isso mesmo está muito
próximo do Presidente e demais
membros da Diretoria. Além
disso cuida pessoalmente da
lavratura de atas e todos os atos
de reuniões, bem como responder
por todo expediente da Secretaria
da Associação.

I.A. - Qual a importância da
ATEFFA-BA para a categoria?

E. R. G. - A ATEFFA-BA tem
um papel fundamental na busca

“Nossos  associados são, de
uma maneira geral, altamente politizados”

de soluções para as demandas
dos seus associados que são os
Técnicos de Fiscalização Federal
em Agropecuária do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento.

O principal papel da entidade
é conscientizar seus associados
da importância que representa na
vida de cada um o reconhe-
cimento da carreira de Técnico de
Fiscalização Federal em Agro-
pecuária e lutar junto com as
demais Associações Estaduais
para que o Governo Federal
reconheça e envie ao Congresso
o projeto de lei que cria a Carreira
e suas atribuições.

I.A. -  Na sua opinião os as-
sociados são participativos?

E. R. G. - Os associados da
ATEFFA-BA são muito participa-
tivos e é uma preocupação da
atual Diretoria tornar essa relação
ainda mais efetiva, para tanto des-
centralizamos nossas ações
criando 11 delegacias que tem o
papel fundamental de ouvir os
associados em suas demandas,
bem como informá-los das ações
da Diretoria. Nossos associados
são, de uma maneira geral,
altamente politizados por conta
das nossas lutas do passado, isso
torna nossa responsabilidade
ainda maior em fazer uma gestão
em busca dos resultados que
todos almejam.

I.A. - Qual a sua avaliação

da relação da entidade com a
categoria em nível nacional?

E. R. G. - A ATEFFA-BA man-
tém uma relação respeitosa e
harmoniosa com os membros das
demais associações em nível na-
cional. A representatividade da
Bahia através da ATEFFA tem
sido elogiada e algumas vezes
servimos de modelo para outras
Associações, pela forma coe-
rente e participativa com que as
decisões são tomadas e imple-
mentadas. Podemos citar como
exemplo, que a nossa Asso-
ciação foi a primeira a ter o Con-
selho Deliberativo formado e em
pleno funcionamento.

I.A. - Pontos que a entidade
ainda não alcançou e que você
acha importante?

E. R. G. -  O foco principal de

nossas ações é, e tem sido o
reconhecimento oficial da Car-
reira de Técnico de Fiscalização
Federal em Agropecuária,  com
atribuições definidas em Lei,  que
é uma luta de muitos anos e
temos esperança de que em
breve tempo isso ocorrerá.

I.A. - Para a Sociedade qual
a importância dos TFFAs?

E. R. G. - Os Técnicos de Fis-
calização Federal em  Agrope-
cuária, através de ações fiscali-
zadoras em conjunto com os
demais Fiscais Federais, tem
uma grande responsabilidade que
é garantir a chegada de ali-
mentos em condições de sa-
nidade na mesa do brasileiro e de
outros povos do mundo que
importam alimentos por nós
produzidos.

FEVEREIRO
Dia 02 - José Alberto Costa
Feitosa (Ilhéus); Dia 03 - Ana
Maria Calasans Tavares (Sede
Regional); Dia 04 - Valter Nasci-
mento (Sede Regional); Dia 05 -
Jacqueline Conceição C. Amaral
(Sede Regional); Dia 06 - Luis
Silva de Almeida Filho (Vit. da
Conquista); Romualdo Coutinho
Eloy (Valença); Dia 08 - Ronaldo
Silva Sousa (Vit. da Conquista);
Dia 11- Gilberto Pires Costa
(Ilhéus); Dia 12 - Geraldo Alva-
renga (Tex. de Freitas); Dia 13 -
Veridiano Augusto de Souza
(Ilhéus); Dia 17 - Mercedes Mou-
ra Santos (Sede Regional); Dia
18 - Ivan Henrique S. da Silva Be-
nevides (Ipiaú); Dia 19 - Antônio
José dos Santos Vieira (Salva-
dor); Dia 20 - Altamar Jouguet
Soares (Itabuna) Dia 23 - Eliza-
bete Rodrigues Magalhães (Sal-
vador); Dia 24 - Edwaldo Pinheiro
de S. Filho (Itabuna) Dia 26 -
Henrique José de Sá Diniz
(Ilhéus); Marizete Pereira dos
Santos (Sede Regional); Dia 26
- Silvia Alves Argolo (Ilhéus); Dia
29 - Henrique Andrade Pedreira
(Sede Regional).

MARÇO
Dia 02 - Aumenandro Nascimento
Santos (Vit. Conquista); Dia 13
-  Almir Cardoso Duarte (Ilhéus);
Dia 06 - Ernesto Feitosa Filho
(Ipiaú); Antônio Maria Vascon-
celos Canário (Salvador); Dia 07
- Maria Angélica Santos
Mendonça; Dia 09 - Luiz Carlos
de Lima (Gandú); Dia 10 - Joa-
quim Fonseca (Vit. da Con-
quista); Dia 11 - Cândido Neves
dos Santos (Tex. Freitas); Dia 14
- Gersonildo Santos Gomes
(Ilhéus); Dia 16 - Heriberto Nunes
Pacheco (Sede Regional); Dia 17
- José Aloisio dos Santos (Sede
Regional); Dia 18 - José Roberto
Rocha da Silva (Salvador);
Henrique Leandro Hage (Sede
Regional); Dia 20 - Antônio Bom-
fim Silva Andrade (Ipiaú); - José
Sergio Freitas Ferreira (Salvador);
Dia 21 - Eduardo Santos Rocha
(Sede Regional);  Jodelse Dias
Duarte (Valença); Dia 22 - José
Rui Mendes Ferreira (Ilhéus); Dia
23 - Euvaldo Cardoso Sena
(Ilhéus);  Felix Silva Oliveira (Sede
Regional); Jairo Silveira Couto
(Gandú); Dia 24 - Edno Félix da
Costa (Ilhéus); Dia 28 - Carlyle
Brito Matos (Sede Regional).

Aniversariantes do Mês
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