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Como já noticiado na
edição passada deste informativo, a gestão da atual Diretoria Executiva do SINDSEMPBA está com os dias contados,
uma vez que o mandato se encerra em 28/09/2017, deixando
um legado de muita luta e algumas conquistas signicativas.
Tanto que a satisfação do servidor com a sua atuação é quase um consenso. A partir de outubro, um novo grupo deve assumir o Sindicato através de
eleição direta, numa data a ser
denida em Assembleia, conforme rege o Estatuto.
Portanto, se você é liado e deseja formar uma chapa
para concorrer à eleição, ainda
dá tempo. Consulte o Estatuto, disponível no nosso site, a
m de tomar conhecimento
dos requisitos necessários.
Mas se a candidatura
não está em seus planos, participe assim mesmo! Na hora de
votar, compareça e contribua
para que o SINDSEMP-BA
continue bem representado. !

Reforma do
Estatuto
Se você é um dos liados que tem lido o Estatuto do
Sindicato porque está interessado na eleição que se aproxima, ou simplesmente leu por
curiosidade, deve ter notado
que ele tá meio ultrapassado,
um tanto antiquado. Não se
preocupe; em pouco tempo,
um texto atualizado passará a
vigorar.
Algumas alterações,
com o objetivo de tornar o documento mais dinâmico e condizente com a realidade do
SINDSEMP-BA, já foram propostas - aproveite e faça as suas também - e para atendê-las,
a Diretoria já formou uma comissão que está trabalhando
na reforma do Estatuto. Em
breve, uma minuta será apresentada em assembleia para a
apreciação dos presentes, e
posterior votação. Aguarde! !

Márcio Dantas Almeida
MOTORISTA
Capital

Disposição Rock’n’roll
Uma boa música pode elevar a alma, transportando o ouvinte a lugares
inimagináveis. E quando essa boa música traz a cadência da bateria, o brilho de
uma boa guitarra e a liga dum contrabaixo bem tocado? Yeaahhh!!!! É Rock’n’roll na veia e na alma!
Rock na veia provoca animação; na alma, alegria, disposição e um bem-estar absurdo ante a vida. Essas características
tão Rock’n’roll são marcantes na personalidade de Márcio
Dantas, cuja humildade, que considera a virtude que o dene,
não é empecilho para que ele apareça e aproveite a vida da melhor maneira, ‘‘em todos os sentidos’’, como faz questão de frisar.
No sentido prossional, Márcio, que é graduado em
Tecnologia em Segurança do Trabalho, encontrou na função
de Motorista uma porta de entrada para o serviço público, e a
satisfação no trampo. Ele conta que curte muito o que faz, mas
que não pretende parar por aí. Está nos seus planos voltar a estudar ainda este ano, fazendo uma pós-graduação em Higiene
Ocupacional.
Já no sentido pessoal, ele, que tem 38 anos, é casado com
Lene há sete e pai da pequena Cecília, de seis. É na companhia
delas que o colega se refaz para encarar a rotina dura e estressante no trânsito. No entanto, o cuidado com as meninas não o
impede de fazer outras coisas, e sempre aparece um tempinho
pra curtir umas paradas legais, tipo cinema, por exemplo, especialmente lmes épicos, como ‘‘O Senhor dos Anéis’’, além
de alguns seriados na TV. Na hora de relaxar, ou agitar - depende muito do momento e das companhias -, nosso colega se
joga nos acordes do U2, Cold Play, Capital Inicial e mais um
sem número de artistas favoritos da sua boa lista rocker. Mas
se a música o leva aos lugares mais variados, outra paixão tem
um único destino certo: o Barradão.
Rubro-negro apaixonado, Márcio raramente perde as partidas do seu time, e quando não é possível ir! a um estádio em
Salvador, onde mora, ou em outra cidade, a festa é feita na sala de casa mesmo (Boooora... Vitôôôrea!).
Voltando ao trampo... Servidor do Ministério Público há
quase cinco anos, o motorista conta que ser liado é bom, pois
fortalece a categoria, mas acredita que o SINDSEMP-BA poderia melhorar bastante a sua atuação se encontrasse uma forma de aumentar a participação dos liados nas assembleias,
citando o próprio exemplo de não poder participar por serem feitas em Nazaré. Ele diz ainda que essa diculdade motiva algumas desliações, sendo isso muito ruim pra categoria. Como
forma de melhorar o atendimento aos liados, Márcio sugere a
retomada das conversas com diferentes setores, armando
que ‘‘a presença de um representante do Sindicato para um bate-papo informal é de suma importância; mostra que podemos
contar com o mesmo sempre que necessitar.’’
Para o colega, o ServIIsso é uma excelente ideia, pois promove o conhecimento de colegas que, segundo ele, infelizmente não se conheceria de outro modo.
‘‘Caros colegas, obrigado por fazerem parte dessa grandiosa e competente família. É com muita alegria que todos os dias
venho desempenhar meu trabalho, que ca muito mais fácil
com vocês a meu lado. Continuem rmes na nobre missão de
servir à sociedade. Deus abençoe a todos!’’
Com essa mensagem deixada por ele, que parece tirada de
uma das belas canções do U2, nos despedimos de mais um servidor que faz do seu trabalho uma bonita missão. Yeaaahh!
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A reforma da
previdência está
tirando seu sono?
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dos Servidores do Ministério Público do
Estado da Bahia)

SINDSEMP-BA participa
de III FORUMMP e Plenária
FENAMP, em Natal/RN
Representado pela Diretoria Executiva, pelos delegados Almir Izidório e Hilda
Freitas, e pelos observadores Aldo Góes e
Flávio Aquino, escolhidos na Assembleia
do dia 24 de março, o SINDSEMP-BA compareceu ao III Fórum Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos
do Brasil - FORUMMP, juntamente com
representantes de 22 estados da Federação, que aconteceu entre os dias 26 e 29 de
abril, quando também foi realizada a Plenária Nacional da FENAMP (Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos Estaduais), em Natal/RN.
Dentro do tema ‘‘Convenção Coletiva:
consolidação do direito de organização’’, o
FORUMMP trouxe, no dia 26, o minicurso
Mídias Digitais, Internet e seu uso para disputa de hegemonia, ministrado por Gustavo Barreto, Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, jornalista e web designer.
Na manhã de 27, foi realizado o painel sobre Negociação coletiva no serviço publico,
cuja mesa de debates foi composta por representantes de diversas entidades sindicais do país, como Bernardo Fonseca, representante da FENAJUD (Federação Na-

cional dos Servidores do Poder Judiciário); Antonio
Carlos, da CONA Rondineli, Aldo, Hilda, João Paulo, Erica, Nonato, Almir e Flávio.
CATE (Confederação Nacional das
Durante a tarde, as delegações se junCarreiras Típicas de Estado); Cristiano
taram a uma grande mobilização dentro
Moreira, da FENAJUF (Federação Nacioda Greve Geral Nacional, que estava aconnal dos Servidores do Poder Judiciário Fetecendo no centro de Natal, contra as reforderal e Ministério Público Federal); e Marmas trabalhista e da previdência, com parcos Velaine, do DIAP (Departamento
ticipação aproximada de 70 mil pessoas.
Intersindical de Assessoria Parlamentar).
O evento foi encerrado no dia 29, com
Já à tarde do mesmo dia, outro painel
a realização da Plenária da FENAMP.
tratou do tema: O papel do CNMP (ConseSobre sua participação no evento, a delho Nacional do Ministério Público) e do Colegada
Hilda Freitas diz que ‘‘Por meio das
légio de Procuradores: é possível construir
experiências
vivenciadas ali, estou convicespaços democráticos no MP?, com a preta
de
que
a
luta
tem que continuar e esses
sença de Tony Tavora, da ANSEMP (Assoeventos
precisam
acontecer, pois precisaciação Nacional dos Servidores do Ministémos
de
incentivos
adquiridos por meio de
rio Público). Ainda nesse dia, aconteceu a
trocas
de
ideias
e
experiências
com outros
Plenária do FORUMMP, onde foi discuticolegas
que
vivem
os
mesmos
dilemas.
(...)
da e deliberada a atualização da pauta da
A
estrutura
e
organização
foram
excelenCarta de Natal, documento que gerou o Fótes.’’
rum.
Informações mais detalhadas sobre o
Já na manhã de 28, foi a vez de um
evento,
bem como o depoimento completo
Ato Político em frente à sede do MPRN sode
Hilda,
entre outros, podem ser lidos no
bre Democratização de Ministérios Públinosso site. !
cos.

"Você nunca sabe que resultados virão das suas ações.. Mas se você não fizer nada,
não existirão resultados.."
(Mahatma Gandhi)
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EDITORIAL

Juntos,
seguiremos
Prezados colegas,
aproxima-se o m do ciclo de
uma gestão do SINDSEMPBA e criam-se expectativas
sobre o novo que pode surgir,
bem como sobre como podemos continuar, e
que rumos devemos tomar.
Todavia, não podemos deixar que isso
seja decidido pelo outro. Anal, devemos tomar a iniciativa e participar ativamente nas
decisões e rumos que a categoria anseia.
Necessitamos, pois, deixar a nossa zona de conforto e reetir: o SINDSEMP-BA
está no rumo certo? O que posso fazer - se estou satisfeito ou insatisfeito - para melhorar? Não posso te responder a primeira questão, pois tenho convicção que cometemos erros e acertos. Todavia, sempre buscamos defender os interesses da categoria, mas a interpretação individual não está sob o meu
controle. Quanto à segunda, tenho uma sugestão: aproxime-se dos atuais Diretores,
busque as informações acerca do seu Sindicato, e faça como z no passado: proponha e
se coloque à disposição.
Enm, esperamos que neste ciclo que
se nda, o SINDSEMP-BA tenha se fortalecido, se comparado ao que era em 2014, quando esta gestão teve início, e que tenhamos
cumprido o prometido. Esperamos também
que novas propostas surjam, novos atores venham desempenhar papéis de liderança para que estejamos coesos, proativos e atuantes nas discussões e eventuais mobilizações
que se zerem necessárias. Ademais, um ciclo está chegando ao m e faz-se necessário
oxigenar ainda mais nossa representação
classista. Então,
estejamos a postos para unicar
e apoiar uma nova gestão que virá.
V a m o s
juntos! Quem
acredita sempre
alcança.

João Paulo
de Freitas Souza
Diretor-Presidente
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A mobilização estadual
com um Ato Público, ocorrida
em 6 de abril com a participação de milhares de servidores
de diversas categorias da Bahia
também contou com adesão do
SINDSEMP-BA, que esteve representado numa caminhada
até a Governadoria (foto), como
forma de demonstrar indignação com a política de reajuste zero.
Para esse ato, o SINDSEMP-BA convocou a categoria e se
fez presente empunhando faixas.
Além disso, diversos contatos foram mantidos com o vice-presidente
da ALBA e com algumas lideranças
de partidos, inclusive o líder do governo, José Neto.
Dentro do planejamento de novas mobilizações está a paralisação
de 24 horas, marcada para o dia 16 de
maio, com ato mobilizatório na ALBA
às 10 horas, e Assembleia Geral
Extraordinária às 14 horas - ainda
sem o uso da camiseta nova, cuja elaboração está em andamento.
Informações mais detalhadas, no
site. !

Ações pelas
demandas
da categoria
Como já é do conhecimento do servidor, o SINDSEMP-BA está sempre
em alerta, buscando soluções para as
diversas demandas que interessam à
categoria. Nesse sentido, se mobiliza
sempre! E foi com esse intuito que se
reuniu com a AMPEB (Associação do
Ministério Público da Bahia), em 22
de março.
No encontro, que contou com a
presença de Janina Schuenck, presidente da entidade, foram tratados temas comuns a membros e servidores,
como majoração do auxílio alimentação e reforma da previdência.
O encontro foi considerado produtivo pelos representantes do Sindicato.

SINDSEMP-BA no combate aos
males da reforma da previdência
Ante os diversos ataques aos direitos expostos na PEC 287/2016, a famigerada reforma da previdência, amplamente divulgados pelas mídias, o
SINDSEMP-BA entrou na briga e vem
empreendendo algumas ações.
Uma das mais impactantes foi
realizada em parceria com a FENAMP
através de palestras ministradas por
Rondineli Caldas, que representa as duas instituições. Nos dias 20 e 22 de abril,
o colégio CEEP, em Itabuna, recebeu
mais de duzentas pessoas, entre professores, estudantes, pais e servidores do
apoio escolar, para ouvirem Caldas explanar sobre o impacto da tal reforma
para todos os trabalhadores brasileiros
e para o futuro da juventude do país.
Na ocasião, houve diversos questionamentos, que foram esclarecidos
prontamente. Segundo o palestrante, o
evento foi extremamente positivo. Ele
arma ainda que ‘‘ser contrário a atual
reforma da previdência é defender a justiça social’’.
Além dessa ação, os servidores
do MPBA participaram de três mobilizações.
A primeira delas aconteceu em
15 de março, quando um número expressivo de servidores atenderam à convocação do SINDSEMP-BA, se juntaram a trabalhadores de todo o estado e

tomaram as ruas para protestar.
A segunda mobilização foi nacional e aconteceu em 31 de março, numa
demonstração de cidadania e bravura
quando paralisaram suas atividades,
conforme deliberado em Assembleia Geral da Categoria, e aderiram aos movimentos ocorridos em todo o estado, em
suas respectivas comarcas de lotação.
Já a terceira mobilização aconteceu em Natal/RN no dia 28 de abril, como parte da Greve Geral Nacional, e contou com a participação da delegação do
SINDSEMP-BA presente ao III
FORUMMP. No mesmo momento, na
Bahia, um número considerável de servidores aderiram ao movimento, participando das manifestações em sua cidade de lotação. Essa importante mobilização contou com o apoio da Administração Superior do MPBA, que suspendeu as atividades da instituição.
O SINDSEMP-BA parabeniza a
todos os servidores que participaram ativamente de cada manifestação, ressaltando que durante essas ações, cou clara a necessidade da luta, da união e participação nas mobilizações convocadas,
para que se possa combater a propaganda positiva da reforma da previdência
nas mídias sociais e - talvez o mais importante - pressionar os deputados e senadores para rejeitarem a proposta. !
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Contas de 2016 são aprovadas
pelo Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal do SINDSEMP-BA votou favorável à prestação de
contas apresentada pelo Sindicato, referente ao ano de 2016, aprovando as movimentações nanceiras ocorridas no período de janeiro a dezembro do ano de referência, conforme Art.35, II e VI; Art.
37, do Estatuto do SINDSEMP-BA.
As contas da gestão 2014/ 2017 foram analisadas durante o período de 10 a
19 de abril de 2017, tendo como base o Relatório Anual de Prestação de Contas
2015; pastas contendo notas, contratos e
processos de pagamentos; balancete contábil; Balanço Patrimonial; contas de resultado; demonstrações nanceiras; cópias dos livros-razão; extratos bancários e;
demais informações apresentados pelo
Diretor de Finanças e Patrimônio.
Todos os documentos necessários
para a elaboração do Parecer e consequente aprovação das contas caram à
disposição do Conselho Fiscal que, a partir da análise destes, bem como das informações prestadas pelo Diretor Financeiro, vericou que os gastos foram considerados dentro da normalidade para a atividade sindical.
Com isso, as receitas do SINDSEMP-BA estariam condizentes com a
sua atividade se não houvesse a necessidade urgente de aumento da arrecadação

frente às demandas crescentes. Diante dessa realidade, a Diretoria
Executiva concluiu que o melhor caminho para aumentar a receita,
com consequente expansão das atividades, é o aumento do número de
liados. Para isso, deverá elaborar
um plano de convencimento ecaz,
a m de que o servidor do MPBA
desperte a consciência de colaboração e
luta. Assim, o Sindicato vai poder desenvolver novas atividades para a categoria.
Sobre o patrimônio e seu inventário, a análise do Conselho concluiu que o
tamanho do seu imobilizado está condizente com a capacidade arrecadatória do
Sindicato.
Quanto ao Fundo de Greve, ele está dentro do proposto em assembleia, e
com o saldo de acordo com o esperado, tendo a expectativa de melhorar com a arrecadação proveniente da Contribuição Sindical de 2017. Lembrando que o Fundo
foi disparado quando o Sindicato atingiu
a marca de 450 liados.
As contas foram aprovadas também pela Assembleia Geral.
Abaixo, os números demonstrados em grácos. !
Texto baseado no Parecer redigido
pelo Conselho Fiscal.

IMPORTANTE!
Das receitas, o valor arrecadado é
exclusivamente da contribuição voluntária mensal.
Despesas: 1/3 é proveniente de
transportes, devendo ser considerado:
1. tamanho do Estado; 2. diretores residentes fora da capital; 3. inserção do
Sindicato no âmbito nacional; 4. política de reembolso de passagens. Além disso, 1/4 das despesas diz respeito à prestação de serviços de advocacia e contabilidade. Todos esses itens tem tendência a crescer. Quanto mais o Sindicato
se movimentar, mais gastos com transportes demandará. Já o gasto com prestação de serviço também poderá sofrer acréscimos em virtude do aumento de demandas, em especial,
jurídicas.

Diga aí, Glênio!

O prazo
de ser besta
‘‘Todo mundo tem um
besta dentro de si. Uns em
maior, outros em menor
grau, é verdade, mas o fato é que ele está lá. O besta.
Esse besta interior, presente em cada um de nós, é responsável por algumas de nossas posturas abestalhadas de
passividade diante de muitas injustiças
que a gente engole sem reagir. Não me
rero aqui à coisas pequenas, coisas que
dá até pra relevar. Falo de coisas sérias,
coisas que humilham, que fazem pouco
das pessoas, que desconsideram o ser humano. Coisas que pisam e ferem sem dó
nem piedade a alma dos outros, colocando em cheque a dignidade de uma pessoa.
É em momentos assim que o besta
dentro de nós se revela com aquela voz
mansa e serena, dizendo ‘deixa pra lá, a
vida é assim mesmo, injusta. Fica na tua
que é melhor.’ E, por vezes, camos na
nossa.
Só que todo besta - e graças aos céus
por isso - tem um prazo para manter-se
nesse triste estado de espírito.
Isso signica que mais dia, menos
dia, esse prazo expira, e o besta (quem diria!) deixa de ser besta. Isso acontece
quando se chega ao limite do suportável,
ao extremo das forças, e quando o que antes era tolerado, agora não é mais.
É o empregado que descobre seus direitos, e deixa de ser alienado. É a mulher que se cansa de apanhar de um parceiro violento, e deixa de ser passiva. É
um povo cansado de ser explorado, maltratado, vilipendiado e exposto ao ridículo por governantes inescrupulosos, e
por isso vai às ruas, exige seus direitos e
deixa de ser besta.
Eu não sei se você, que me lê agora,
se considera um besta em alguma área
da sua vida. Se sim, é hora de chutar o
balde. Mas advirto: fazer isso não será fácil. Exigirá coragem, desprendimento e
determinação. Mas, acima de tudo, exigirá amor próprio.
E é por amor a si mesmo, e só a si, que
o besta deve deixar de ser besta.’’
Glênio Cabral Lourenço da Silva
Assistente Técnico Administrativo
Promotoria de Justiça
Regional de Santo Antônio de Jesus
Servidor desde 10/01/2007
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