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Em outubro, acontece mais uma edição do Prêmio Servidor 

MAPA!  
  

Todo mês de outubro, mês do servidor 

público, acontece no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento a realização do 

Prêmio Servidor MAPA que, nesta edição, foi 

instituído pela Portaria nº 2.017, de 13 de 

setembro de 2017, a qual  prevê que a 

solenidade de entrega do Prêmio deve ser 

feita durante a Semana do Servidor Público. 

Porém, em virtude da possibilidade de 

prorrogação das inscrições e do tempo 

necessário para análise dos projetos 

inscritos, a referida celebração ocorrerá, 

provavelmente, no final de novembro ou no 

início de dezembro, conforme disponibilidade 

do Ministro.  

O supracitado prêmio tem como objetivo 

reconhecer o esforço e a necessidade de 

aumentar a produtividade, a criatividade, a 

qualidade e a eficiência de atuação dos 

servidores públicos ocupantes de cargo 

público efetivo e dos empregados públicos 

integrantes do MAPA.  

Os candidatos poderão concorrer nas 

seguintes categorias: BOAS PRÁTICAS, apresentação de um trabalho já implantado e em 

execução, de natureza técnica ou administrativa que resulte em melhorias de gestão para o 

MAPA;  

INOVAÇÃO, apresentação de um projeto de natureza técnica ou administrativa que enseje a 

promoção de ações práticas visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo 

MAPA; e ATUAÇÃO, documentos que comprovem a atuação em diversas frentes alinhadas às 

competências institucionais e à Gestão Estratégica do MAPA.  

Os servidores premiados receberão: certificado de elogios funcionais; registro da certificação 

no assentamento funcional; troféu alusivo ao candidato ou equipe vencedora em cada 

categoria; bóton alusivo ao candidato ou membros da equipe vencedora em cada categoria; 

participação em curso de capacitação de curta ou média duração à escolha dos vencedores; 

cerimônia de Premiação; e divulgação dos trabalhos vencedores.  

Os requisitos para participação no concurso são: ser servidor público ou empregado público do 

MAPA; estar em exercício há pelo menos 1 (um) ano nos órgãos de assistência direta e 

imediata ao Ministro de Estado, nos órgãos específicos singulares, nas unidades 

descentralizadas do MAPA; apresentar a documentação exigida em cada categoria (projeto, 

trabalho ou documentos comprobatórios).  



 

  

As inscrições para participar do Prêmio Servidor MAPA 2017 começarão em 02 de outubro e  

irão até 13 de outubro de 2017. Outras informações são encontradas no link: http:// 

enagro.agricultura.gov.br/selecao/premio-servidor-mapa .    

DDA assiste ao pronunciamento do Secretário da SDA  
  

Em 20 de setembro de 2017, o Chefe da 

Divisão de Defesa Agropecuária (DDA) e 

também Auditor Fiscal Federal Agropecuário, 

Bruno Guimarães, assistiu, via web, a 

transmissão ao vivo do pronunciamento do 

Senhor Secretário de Defesa Agropecuário do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Luis Eduardo Pacifi Rangel, 

na qual foi apresentado o diagnóstico 

situacional da Secretaria de Defesa 

Agropecuária (SDA/MAPA), assim como 

proposta de modernização da mesma.   

Nessa perspectiva, foi apresentado um 

relatório, que é objeto da Cooperação Técnica BRA/ IICA/13/004 – Sistema de Defesa  

Agropecuária – MAPA, que abrange desde a realização do diagnóstico situacional do Sistema 

de Defesa Agropecuária, resultando na proposição de um dentre os modelos possíveis a serem 

adotados pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento.  Mais informações sobre o assunto, acesse: 

http://agronet.agricultura.gov.br/noticias/ relatorio-da-consultoria-sobre-modernizacao-da-

defesa-agropecuaria .  

  

Pé na Estrada  
  

Nestas últimas semanas de setembro, ocorreram nesta SFA várias viagens a serviço da área 

finalística. Logo, pelo SIFISV, o AFFA George Serra e os AISIPOAs Aplonísio Sá e José Carlos 

Matos fiscalizaram produtores de sementes, coletando amostras para análise fiscal, de 18 a 

23/09/2017, nas cidades de Imperatriz, Riachão e Balsas. Já pelo SIFISA, no período de 18 a 

22/09/2017, a AFFA Conceição Lima e o AISIPOA Constantino Ferreira supervisionaram as 

ações do Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) desenvolvidas nas Unidades Locais 

de Saúde Animal e Vegetal (ULSAV’s) da AGED/MA e fiscalizaram incubatório de empresa 

privada, nos municípios de Rosário, Itapecurú Mirim, Vargem Grande e Santa Inês. Também 

pelo SIFISA, naquele mesmo período, o AFFA Roberto Carlos de Arruda foi proferir palestras 

no I Ciclo de Palestras sobre Enfermidades Vesiculares e do V Nivelamento Técnico de 

Supervisores, promovido pela AGED/MA, na cidade de Morros.  

O AFFA Ângelo Ottati e o AISIPOA José Carlos Matos realizaram monitoramento de armadilhas 

para captura de espécimes da mosca da carambola na microrregião do Gurupi, em alusão ao 

Programa Nacional de Erradicação da Mosca da Carambola, entre os dias 25 e 29/09/2017, 

nos municípios de  Governador Nunes Freire, Maracaçumé, Junco do Maranhão, Boa Vista do 

Gurupi, Amapá do Maranhão, Luis Domingues, Godofredo Viana, Cândido Mendes, Carutapera 

e Pinheiro, pelo SIFISV.  Ainda pelo SIFISV, no período de 25 a 30/09/2017, os AFFAs Antônio  


