
Em 2017, a luta continua!

A Federação Nacional dos Servi-
dores dos Ministérios Públicos Estadu-
ais (FENAMP) está disponibilizando o 
CLUBE DE BENEFÍCIOS FENAMP, 
uma plataforma com convênios que 
poderão ser utilizados pelos servidores 
liados às entidades que integram a 
Federação.

A responsável pela administração 
da plataforma é a Dynamus, empresa 
conceituada no mercado e responsável 
pela gestão de convênios de entidades 
como a AMB, CONAMP, CONFEA 
/CREA, AJUFE, ANADEP, ANPT, 
ANPR, ANFIP e ATRICON, beneci-
ando mais de 90 mil associados do 
Poder Judiciário, do Ministério Públi-
co, Auditores Fiscais da Receita Fede-
ral do Brasil e 800 mil dos prossionais 
do CONFEA/CREAs.

Pelo convênio, os servidores pode-
rão ter acesso a diversos itens e servi-
ços com preços especiais. Entre os mais 
de 100 convênios já rmados pela enti-

dade estão empresas aéreas, concessio-
nárias de vendas de veículos, agências 
de turismo, estabelecimentos comerci-
ais de ramos diversos em todo o país, 
entre outros. Compõem a lista de bene-
fícios as lojas de fábrica da Sony, Pana-
sonic, Samsung, Apple, Philco, Dell, 
Brastemp, Consul, KitchenAid, além 
do desconto direto para aquisição de 
passagens aéreas Latam.

Outra novidade é o Convênio 
ePharma, através do qual os beneciá-
rios optantes pagam o valor de R$29,90 
anuais e acessam descontos de 10% a 
60% em mais de 2.000 medicamentos, 
em mais de 20.000 farmácias no país. 
No site do clube, é possível acessar a lis-
ta de medicamentos bem como a lista 
de farmácias credenciadas.

De acordo com Alberto Ledur, 
Coordenador Executivo da FENAMP, a 
iniciativa dá uma amplitude nacional à 
questão dos convênios para todos os sin-
dicatos de base. “Apesar de ser uma 

entidade nova, criada recentemente, a 
proposta demonstra a disposição da 
FENAMP de estar presente na vida do 
servidor, não só na luta em defesa de 
seus direitos, mas também no seu coti-
diano, proporcionando facilidades em 
outras áreas da sua vida, que não ape-
nas a prossional, reforçando uma rela-
ção de apoio ao desenvolvimento das 
entidades liadas”, avaliou ele.

Para ter acesso aos benefícios o sin-
dicato deve estar liado à FENAMP, 
caso do SINDSEMP-BA, e o servidor 
ser sindicalizado em sua entidade de 
base. Se o cadastro do liado ainda não 
tiver sido ativado, ele deve entrar em 
contato com sua entidade sindical esta-
dual. Estando tudo em ordem, basta 
acessar o site clube.fenamp.org.br e 
digitar o CPF para aproveitar todos os 
benefícios do clube.

Texto: 
http://fenamp.org.br/ (com pequenas 

intervenções do “ServIIsso”)

 ‘‘O que pensar em 2017? 
No ano passado, vivemos momentos de 

muita agonia. O serviço público se agurou a 
uma empresa prestes a falir. Cada dia, cada 
momento um ataque por parte dos 
nossos governantes. Mas, graças a 
Deus, nalizamos o ano com espe-
ranças de dias mais amenos. 

Epa! Amenos?! Nada disso! 
Vencemos algumas batalhas, per-
demos outras, mas sabemos que os 
ataques continuarão. Peço a todos 
que não desanimem, não pensem 
que somos como coelhinhos indefe-
sos prontos para o abate; somos 
uma categoria reconhecida pela so-
ciedade e pela justiça. Somos peças 
importantes nesse imenso tabuleiro de xa-
drez, e como tal, temos o direito a fazer algu-
mas jogadas. Precisamos apenas nos unir pa-

ra que nossos esforços sejam efetivos. Preci-
samos começar a entender que ninguém cons-
trói uma vida, uma carreira, sozinho. 

Diante de tantos casos de maldade e cor-
rupção que acompanhamos na polí-
tica e ao nosso redor, corremos o ris-
co de acreditar que todos podem se 
vender. No entanto, quando olho pa-
ra minha base familiar, meu porto se-
guro, vejo com alegria que existem, 
sim, pessoas no mundo que querem 
fazer o bem, acreditando que os ver-
dadeiros valores são as pessoas e a vi-
da. Por isso, não podemos desistir 
nunca de lutar. E vamos que va-
mos!’’

João Fagner da Silva Cruz
Analista DTI, Unidade de Qualidade e 

Governança de TI-Salvador
Servidor desde 2016

www.sindsempba.org.br
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Diga aí, João Fagner!

Como peças de um jogo de xadrez

Conheça as ações do SINDSEMP-BA para 
este ano, e saiba como você poderá se 

engajar. Página 2.
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"Bendito quem inventou o belo truque do calendário, pois o bom da segunda-feira, 
do dia 1º do mês e de cada ano novo é que nos dão a impressão de que a vida não 
continua, mas apenas recomeça " .

(Mário Quintana)
.
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 1. Sexo: m
asculin

o - fe
minino; 

 2. Id
ade: de 18 a 20 - 2

1 a 30 - 3
1 a 40 - 4

1 a 

50 - 51 a 60 - acim
a de 61;

3. Estado civil: 
solteiro - casado - 

divorcia
do - viúvo;

4. Tem lhos? N
ão - S

im: fa
ixa etária

: até 

1 ano - 1
 a 5 - 5

 a 13 - 1
3 a 19 - 1

9 a 25 - 

acim
a de 25;

5. Grau de instrução: nível médio - 

superio
r - p

ós-graduação;

 6. Onde mora: ca
pita

l - i
nterio

r;

 7. É adepto de alguma religião? n
ão - sim, 

qual? Candomblé - Catolic
ismo - 

Espirit
ismo - I

slamismo - J
udaísmo - 

Protestantismo - U
mbanda - O

utra
;

 8. Tempo de MP: até 1 ano - 1
 a 5 - 5

 a 10 -

10 a15 - acim
a de 15;

 9. Tempo de liação ao SINDSEMP-BA: 

menos de 1 ano - 1 a 2 / 2 a 4 / 5 a 8;

10. Q
uais os serviço

s de co
nvênios que já 

usou pelo m
enos uma vez: m

édico
s - 

jurídicos - faculdade - cursinhos - 

outro
;

11. N
o geral, c

omo foram os atendimentos 

recebidos:  péssim
os -  ruins - 

regulares - bons - m
uito bons;

12. Críti
cas e/ou sugestões podem ser 

anexadas a este form
ulário

. 

AVALIANDO O SERVIIS
SO:

Para cada ite
m, atrib

ua uma nota de 1 a 5 

(onde 1=péssim
o; 2=ruim

; 3=regular; 

4=bom e 5=ótim
o):

Nome “S
ervisso” (s

ervidor+isso aqui é 

pra você):

Marca “S
ervIIs

so” (a
presentação do 

nome):

Tamanho do inform
ativ

o (A
4):

Quantid
ade de páginas (4):

Periodicidade (bimestra
l):

Conteúdo (assuntos tra
tados, 

colunas...):

O SINDSEMP-BA agradece a todos aque-
les que, com generosidade, usaram um 
pouco do seu tempo para responder à pes-
quisa sobre o perl do servidor, bem como a 
avaliação do ServIIsso. Todas as críticas e 
sugestões recebidas estão sendo analisa-
das e, na medida do possível, serão aprovei-
tadas para o aprimoramento deste infor-
mativo, bem como para o amadurecimento 
de nossas ações.

A Diretoria

Agradecimento

Mayara Borges Veiga 
ANALISTA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

O essencial, 
do individual ao coletivo

‘‘O pensar coletivo requer o amadureci-
mento de todos’’. Essa é a opinião de 
Mayara Borges Veiga no que tange à par-
ticipação da categoria no papel desempe-
nhado pelo SINDSEMP-BA, cuja liação 
considera essencial para o servidor. Para 
ela, o sindicato não tem medido esforços pa-
ra o representar, mesmo com tão pouco tem-
po de atuação. Sobre o atendimento aos inte-
resses do sindicalizado, Mayara acredita 
que muitas medidas já foram adotadas nes-
se sentido, mas diz que ‘sempre vale a pena 
investir em ações que promovam a discus-
são e o debate em torno das matérias ati-
nentes à categoria.’

Atuando no MP há onze anos, a analis-
ta que é Fonoaudióloga de formação e atu-
almente faz parte da equipe do NACRES 
(Núcleo de Apuração de Crimes Relativos a 

Erros na área da Saú-
de), diz que tem anida-
de com a área em que 
atua, já que envolve conhecimentos de 
Direito e de Saúde. Aliás, esse deve ser mes-
mo um trabalho perfeito para ela que se de-
ne como uma pessoa coerente. 

Sobre o ServIIsso, Mayara diz que está 
gostando, e que daqui pra frente espera en-
contrar espaços para debates, pesquisas, re-
sultados, etc.

Aos 41 anos, solteira, essa gaúcha que 
já vive há um tempo na Bahia, tem como 
projetos fazer viagens internacionais. Até 
que as viagens aconteçam, ela aproveita os 
momentos de lazer indo à praia, encontran-
do os amigos e fazendo viagens menores. 
Tem algo melhor pra fazer quando se tem 
tempo livre?

Para nalizar, ela deixa para os colegas 
uma amostra do pensamento elevado de 
Mahatma Gandhi, que tem muita relação 
com a atividade sindical: ‘Você deve ser a 
mudança que deseja ver no mundo.’ O êxito 
nas ações do sindicato partem primeira-
mente da atitude individual, do querer par-
ticipar e agir para isso; passando pelo ama-
durecimento em prol do pensar coletivo, e 
culminando nas vitórias para a categoria, 
que são mudanças necessárias no mundo 
do servidor. Coerente, não?



www.sindsempba.org.br
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Juntos para o que vier

Para 2017, coesão e 
proatividade na luta

Para nós do SINDSEMP-BA, 2016 foi um 
ano marcado por exaustivas mobilizações na ten-
tativa de preservar direitos do servidor. Foram tan-
tas demandas – algumas inacabadas -, que o ano 
parece não ter chegado ao m, e a sensação de pror-
rogação cou no ar.  No entanto, nossa luta não foi 
em vão e todas as manifestações, com seus resulta-
dos, foram fundamentais como base para estraté-
gias futuras. Por isso, não é possível esmorecer; é 
possível, sim, seguir sonhando com a conquista de 
novos direitos, com força para enfrentar as inevi-
táveis batalhas que estão à espera daqueles que 
têm energia para lutar. Aliás, lutar vai ser o verbo 
predominante no vocabulário sindical, em 2017. 
Por isso “não podemos aguardar o mal que nos ame-
aça desprotegidos e despreparados, necessitamos 
renovar o nosso ânimo, esquecer as vaidades e dife-
renças, e unicar a nossa bandeira para que as lu-
tas deste ano sejam providas de união de toda a ca-
tegoria.”, enfatiza João Paulo Souza, Diretor-
Presidente do SINDSEMP-BA, num verdadeiro 
apelo aos servidores liados. 

É assim que você, servidor liado, pode fa-
zer muita diferença junto ao nosso front. Ajude o 
seu sindicato a tirar todos os projetos do campo das 
ideias e componha conosco a coesão e proatividade 
de que tanto a categoria necessita, sendo atuante 
nas discussões e eventuais mobilizações, pois nes-
te ano há muito o que fazer. Além do prossegui-
mento das negociações do PL 21.346/2015 (promo-
ções), PL 22.019/2016 (reposição inacionária) e 
da campanha do Turnão, teremos a conclusão dos 
estudos para o Novo PCS, torcendo para que o cená-
rio político esteja favorável para sua tramitação le-
gislativa.

Que venha 2017! Juntos e motivados pode-
mos muito.

EDITORIAL

Rondineli 
Caldas 
Diretor de Finanças e Patrimônio 
do SINDSEMP-BA e
Coordenador Geral da FENAMP

"Antes de entrar numa batalha, é preciso acre-

ditar naquilo pelo qual se esta lutando." (Sun Tzo)

Tempos difíceis. Esse foi o prognóstico dado pelo 

SINDSEMP-BA em seu I Encontro Estadual ocorrido 

em setembro de 2015, um ano após a posse desta dire-

toria. Na época, foi alertado que as grandes batalhas pela catego-

ria seriam focadas na manutenção dos direitos, com pouco espaço 

para conquista de novos. Dois meses depois, veio a PEC do gover-

no Rui Costa, cuja meta era retirar diversos direitos dos servido-

res, e numa grande mobilização foi possível impedir que alguns de-

les fossem surrupiados. 

Findou-se 2015, e o ano seguinte foi de ataques vindos de 

Brasília. No PLP 257, estava o m do serviço público estadual. 

Agora, em uma grande articulação nacional dos servidores esta-

duais, estando o SINDSEMP-BA representado e junto a recém-

fundada FENAMP, conseguimos derrotar o governo Temer. No 

entanto, ainda teria mais: a PEC 241, com novos ataques ao servi-

ço público. Nesta, o governo saiu vitorioso e em vinte anos vere-

mos seu resultado.

Para nós, o ano de 2016 parece não ter m, mas, como Eins-

tein armou, "o tempo é continuo" e as datas são a invenção (se-

não a maior) do homem - acho sinceramente que foi um grande psi-

cólogo o cara que inventou o calendário -. Ele nos renova dando a 

esperança de que algo novo acontecerá, já que o ano é novo. Entre-

tanto, o que temos para 2017 é a sequência do que começou no m 

de 2015: um grande ataque aos diretos dos trabalhadores (refor-

ma da previdência e reforma trabalhista); a guerra para garantir 

a reposição inacionária, que não veio em 2016 e se apresenta 

com o mesmo perl em 2017; e nosso direito a ter uma carreira, 

surrupiado pela não aprovação do PL 21.346. 

Enm, ano novo, problemas antigos. Mas não se pode esfri-

ar a luta. As batalhas virão e se renovarão, a luta nunca termina. 

Acreditar que estamos lutando pelo direito a um serviço público 

gratuito e de qualidade é o primeiro passo para nos mantermos r-

mes, fortes, unidos e cientes de que sofreremos baixas, mas tam-

bém podemos derrotar o inimigo. A-

nal, estamos construindo um SIND-

SEMP-BA forte, combativo e atuante, 

para uma categoria à altura.  Este novo 

ano é o momento de ampliar a mobiliza-

ção e não retroceder. Neste campo de ba-

talha só sai derrotado quem não entra 

para lutar.

!!

SINDSEMP-BA como 

legítimo representante dos
seus interesses. Se você ainda 
não está aqui, junte-se a nós!

Que avaliação faz da sua gestão 
frente ao SINDSEMP-BA? Costu-
mo defender que esta gestão não é de 
João Paulo, mas de um grupo de ser-
vidores que se uniu para mudar a ca-
ra da entidade e, felizmente, esta-
mos atingindo este objetivo. Quando 
concorremos a eleição, tínhamos 184 
servidores aptos a votar; 162 exerce-
ram o seu direito de voto e 98 esco-
lheram o nosso projeto. Atualmente, 
o SINDSEMP-BA se aproxima da 
marca de 500 liados, o que para nós 
é uma marca de muito orgulho, de re-
conhecimento de um trabalho sério, 
mas que entendemos ser pouco para 
o nosso universo. Queremos mais. É 
importantíssimo para a entidade 
que ela tenha no mínimo 50% de ser-
vidores liados e continuaremos tra-
balhando para que esse percentual 
seja atingido e logo ultrapassado, 
conscientizando cada servidor de 
que o SINDSEMP-BA é de todos os 
Servidores do Ministério Público do 
Estado da Bahia.

Como está a relação do SIND-
SEMP-BA com outras entidades 
e com a Administração Superi-
or? Podemos dizer que a relação do 
SINDSEMP-BA com outras entida-
des tem se fortalecido e o nosso sindi-
cato tem se destacado de maneira 
atuante, ocupando espaços de lide-
rança positiva. Um exemplo disso é a 
fundação da FENAMP, que nasce 
dentro do FÓRUMMP, sendo a atua-
ção do nosso sindicato fundamental  
para a concretização desse perl de 
Federação que viesse realmente a de-
fender e representar os servidores do 
Ministério Público brasileiro.

No que tange à relação com a 
Administração Superior, no início de 
nossa gestão era bastante franca e 
profícua; todavia, a mudança na ges-
tão do Parquet trouxe novos perso-
nagens que levaram um tempo para 
se adaptar a esta relação já estabele-
cida e para quebrar alguns preconce-
itos que porventura poderiam exis-

tir. Hoje, no en-
tanto, acredito 
que estamos cons-
truindo uma rela-
ção franca e profícua co-
mo ocorrera no passado. 
Espero que até o m des-
ta gestão tenhamos con-
solidado um terreno fér-
til que servirá para o fu-
turo da relação SIND-
SEMP-BA e Adminis-
tração Superior.

Na sua opinião, qual o 
perl do liado ideal? 
Depois de conhecer cen-
tenas de servidores – em 
visitas às 29 Promotorias 
Regionais num período de do-
is anos - e perceber que cada liado 
pode contribuir - e bem - de acordo 
com a sua peculiaridade, ca difícil 
denir um perl ideal. Temos lia-
dos que, por conta da distância e 
questões familiares, muitas vezes pa-
recem ausentes, mas contribuem 
com o SINDSEMP-BA sempre parti-
cipando das mobilizações, enviando 
sugestões, estudos, até requerimen-
tos que, às vezes, não foram vislum-
brados pela Diretoria do SIND-
SEMP-BA. Mesmo assim, arrisco di-
zer que o liado ideal é aquele atuan-
te, que propõe algo e se permite dia-
logar para conhecer a realidade do 
seu sindicato e, a partir do conheci-
mento desta realidade, busca forta-
lecer a entidade contribuindo com o 
seu crescimento. Não precisamos re-
inventar a roda, mas devemos sem-
pre estar dispostos a aprender com 
as experiências dos nossos colegas.

Qual o legado que o ano de 2016 
deixa para o servidor público? 
Que é preciso deixar a zona de con-
forto para enfrentar as ameaças à re-
tirada de direitos e aos ataques cons-
tantes ao Serviço Público como se fos-
se este o culpado por todas as maze-
las da sociedade brasileira. 

Deixe uma mensagem para os 
servidores do MP-BA. O SIND-
SEMP-BA é o legítimo representan-
te dos interesses dos Servidores do 
Ministério Público baiano; por mais 
que você não goste de João Paulo, en-
tenda: João Paulo ESTÁ diretor, ele 
não É diretor. Então, mesmo que vo-
cê não concorde com o meu ponto de 
vista, não signica que você deve 
abandonar a luta. Entender que an-
tes da paixão por legendas partidári-
as devemos ter a convicção que os in-
teresses da nossa categoria estão aci-
ma da ideologia política do nosso cole-
ga de trabalho. E, por m, convocar a 
todos que ainda não se dispuseram a 
conhecer o trabalho do SINDSEMP-
BA, para que, em 2017, abram a sua 
mente e conheçam os propósitos que 
norteiam a entidade. Para aqueles 
que já conhecem, mas discordam dos 
propósitos ou da forma de agir, que 
se aproximem para apresentar aqui-
lo que não conhecemos e dialogar , pa-
ra que possamos encontrar soluções 
a m de fortalecer ainda mais O 
NOSSO SINDICATO. Que tenha-
mos um ano novo de muita luta e con-
quistas.

www.sindsempba.org.br

ENTREVISTA

João Paulo Freitas de Souza, 
32 anos, é Bacharel em Direito e servi-
dor do Ministério Público desde março 
de 2005, lotado em Feira de Santana, 
onde atua como ATA. Atualmente está 
Diretor-Presidente do SINDSEMP-BA.

Desde a fundação do sindicato, 
sempre participou ativamente das deli-
berações da categoria. Em 2009, por 
exemplo, após a primeira grande mobi-
lização dos Servidores do MP, contri-
buiu para a realização de assembleias 

no interior do estado, precisamente em Feira de Santa-
na, com a participação de mais de 100 pessoas pela pri-
meira vez numa assembleia do SINDSEMP-BA. Afas-
tou-se do sindicato em 2012, mas se arrependeu e retor-
nou dois anos mais tarde, ocasião em que, juntamente 
com outros colegas, iniciou a formatação de um projeto 
para a atual gestão do SINDSEMP-BA, que foi abraça-
do pelos liados, à época com 60,5% de votos na eleição 
ocorrida em 2014. Foi assim que, desde 29 de setembro 
daquele ano, assumiu o compromisso – juntamente 
com os demais membros da diretoria - de transformar o 
SINDSEMP-BA numa entidade que realmente repre-
sentasse os interesses dos Servidores do MP-BA.

Algumas manifestações de 2016.

!!


	Página 1
	Página 2

