
Com as presenças de um bom nú-
mero de servidores e alguns convidados, 
foi empossada, na noite do dia 28 de se-
tembro, a nova diretoria do SIND-
SEMP-BA para o triênio 2017-2020.

Tomaram posse na Diretoria 
Executiva: Erica Oliveira de Souza, 
Diretora-Presidente; Lourival Alves 
dos Santos Filho, Diretor Adminis-
trativo; Hilda Santa Rosa Freitas, 
Diretora Jurídica; Gesiel Silva San-
tos, Diretor de Finanças; Raimundo 
Nonato Ferreira Melo, Diretor de 
Política e Mobilização e Guilherme 
Uzeda Jacques, Diretor de Comuni-
cação. Para o Conselho Fiscal: João 
Paulo de Freitas Souza, Rondineli 
Santos de Caldas, Victor da Silva 
Pimenta e George Lima Meira (su-
plente). 

Durante a cerimônia, realizada no 
Auditório Afonso Garcia Tinoco (sede 
MP-CAB), discursaram o ex-Diretor-
Presidente, João Paulo de Freitas 
Souza, que destacou as conquistas e di-
culdades enfrentadas pela gestão 
2014/2017, bem como a honra de repre-
sentar a categoria; Artur Ferrari, 
Promotor de justiça e Secretário-Geral 

Adjunto, que estava repre-
sentando a Procuradora-
Geral de Justiça Ediene 
Santos Lousado, que falou so-
bre o interesse da Administração Su-
perior no diálogo franco e harmonioso 
com o SINDSEMP-BA. Por m, foi a vez 
da Diretora-Presidente empossada, 
Erica Oliveira de Souza destacar, entre 
outras coisas, a intenção e empenho da 
nova gestão na busca de soluções para 
as demandas da categoria. 

Ainda na programação da noite, a 
belíssima apresentação do Coral MP em 
Canto, que interpretou os hinos 
Nacional e o da Bahia, além de canções 
populares.

Ao nal do evento, os convidados 
apreciaram um coquetel mexicano da 
New Skull Salvador e o elogiado Chopp 
Stout, da Jolly Roger ao som dos canto-
res Filipe Lorenzo e Talitha Costa.

Juntamente com a festividade da 
posse, foi celebrado os nove anos de fun-
dação do Sindicato.

PRIMEIRAS AÇÕES

Nem bem se rezeram das emo-
ções da cerimônia de posse, os novos di-

retores partiram para ação, e já no dia 
dois de outubro realizaram a primeira 
reunião ordinária para a discussão de 
vários temas; no dia três, se dirigiram à 
Superintendência de Gestão Adminis-
trativa e foram recebidos pelo Superin-
tendente Frederico Soares, que deu as 
boas vindas à nova gestão e cou conhe-
cendo os planos de trabalho da nova  
Diretoria Executiva do Sindicato; na tar-
de desse mesmo dia, foram realizadas 
reuniões com Laércio Bernardes, 
Coordenador Sindical da AGEMPU, 
que, em passagem pela Bahia, visitou o 
SINDSEMP-BA para troca de informa-
ções. Depois, a diretoria participou de 
uma reunião com o Deputado Zé Neto, 
na ALBA. No dia quatro, a diretoria se 
r eun iu  com Franc i s co  Távora , 
Presidente da ANSEMP, Coordenador 
Executivo da FENAMP e Presidente do 
SINDSEMP-CE. E, assim, mais ações 
aconteceram nos dois dias seguintes. 

Informações mais detalhadas so-
bre a posse e as ações, no site www.sind-
sempba.org.br.
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é empossada e já parte pra luta
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mostra atual situação do servidor 
do MPBA.
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O SINDSEMP-BA deseja a todos os servidores do MPBA um Natal repleto de paz 
e harmonia junto a amigos e familiares, e que 2018 chegue com o que existe de 

melhor, trazendo também desafios e junto com eles grandes conquistas  Boas Festas!!..
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União e força na 
nova jornada Em nove anos de existên-

cia, o SINDSEMP-BA vem tra-
vando lutas árduas para que o 
servidor do Ministério Público 
da Bahia tenha a sua importân-
cia reconhecida e seus direitos 
respeitados. No entanto, como é 
do conhecimento daqueles mais 
atentos, não tem sido fácil e ca-
da gestão que toma as rédeas 
desse cavalo arredio que é a ati-
vidade sindical tem enfrentado 
um obstáculo comum: o pouco - 
ou nenhum - interesse de uma 
considerável parte da categoria 
em apoiar a sua luta.

Não se espera, natural-
mente, que todos vão para o 
front; anal, isso requer algum 
talento e muita, muita disposi-
ção. No entanto, espera-se que 
pelo menos a maioria apóie as 
ações daqueles que fazem da ati-
vidade sindical a sua razão de 
existir dentro do MPBA, e esse 
importante apoio pode vir de al-
go muito simples: a liação.

O SINDSEMP-BA precisa 
de você!

Então, servidor, se você ain-
da não faz parte do grupo que -
nancia as ações do seu Sindica-
to, atenda o apelo da nova Dire-
toria Executiva e junte-se à ela 
nessa luta.

Com essa intenção, foi rea-
lizado um levantamento da situ-
ação do servidor da nossa cate-
goria no estado, feito gentil-
mente por Moisés Lobo Barbo-
sa (Feira de Santana), onde se 
tem um verdadeiro ‘‘Raio X’’ da 
situação em que vive o servidor 
do MPBA. Os dados a seguir 
apontam a necessidade de au-
mentar o arsenal de recursos 
para que o SINDSEMP-BA pre-
pare-se melhor para as grandes 
metas do porvir.

Raio X 
• Dos 570 servidores habi-

litados para promoção em 
2017, entre Analistas, ATAs e 
motoristas, apenas 173 foram 
contemplados. Os outros 397 

não fazem ideia de quando sai-
rão do lugar;

•O PL 21.346/2015, que tra-
ta da evolução na carreira, está 
parado na ALBA há mais de do-
is anos;

•O último reajuste conce-
dido à categoria foi em 22 de ma-
io de 2015, por força da Lei 
13.349/2015, sendo 3,5% em 
março e 2,812% a partir de no-
vembro do mesmo ano;

• O PL 22.019/2016, refe-
rente à reposição inacionária 
de 2015, também está parado 
na ALBA, sem previsão de apro-
vação.

É essa a realidade, e agora 
é você quem diz: essa não é uma 
situação que requer o envolvi-
mento de TODOS para mudá-
la? Se porventura restar ainda 
alguma dúvida de que algo pre-
cisa ser feito, veja os dados a se-
guir, retirados do site da 
SEFAZ (Diários de Justiça: 
1.849 de 16/02/17, 1.995 de 
29/09/17, 1.836 de 30/01/17 e 
Lei 13.349/2015).

Receita
São gastos apenas 1,49% 

com pessoal do MPBA atual-
mente (despesa líquida), sendo 
que o limite de alerta é 1,80% e 
o prudencial é 1,90%. Todo o 
custo (líquido) do pessoal do 
Estado da Bahia atualmente é 
de 41,29%, abaixo dos 46,17 es-
tabelecidos como limite pru-
dencial. Isso dentro de uma re-
ceita de R$ 32.555 bilhões para 
todo o estado, frente a uma des-
pesas total de R$ 31.779 bi-
lhões, restando o montante de 
R$ 775 milhões. 

Com isso, é possível ver que 
existem recursos, sim, e que o 
SINDSEMP-BA não pode decli-
nar do que tem feito junto à 
Administração Superior e à 
ALBA, o que só será possível 
com o apoio da categoria. Por is-
so, caso você ainda esteja de fo-
ra, lie-se! O SINDSEMP-BA 
precisa muito do seu apoio.

EDITORIAL

Enm assumimos a maior respon-
sabilidade que um servidor do MPBA po-
de ter: fazer parte da Diretoria Executi-
va do SINDSEMP-BA. Mesmo estando 
diante de um dos maiores desaos que a 
carreira oferece, é com imenso prazer 
que os atuais componentes do Sindicato 
assumiram seu mandato eletivo. A-
nal, o desejo de trabalhar em prol da ca-
tegoria se reete na vontade de conquis-
tar o que tanto merecemos, e há muito 
não nos é concedido.

As tão sonhadas melhorias na car-
reira são o norte da nova Diretoria. Pa-
ra isso, teremos o planejamento como 
nosso principal meio e o trabalho, nossa 
principal arma. E, sabemos, não pode-
mos esquecer que, para que tudo isso dê 
certo, precisamos do nosso principal 
combustível: a satisfação dos liados 
(tanto os que já o são como os que, temos 
certeza, serão).

Por ora, agradecemos à Diretoria 
anterior pelo trabalho realizado, bem co-
mo à chapa concorrente ao pleito eleito-
ral pela cordialidade durante a campa-
nha.

Agora, o mantra da campanha 
‘‘Unir para evoluir’’ se junta ao grito 
de ‘‘Juntos somos fortes’’, para que 
possamos, com fé em nossa UNIÃO e 
FORÇA, alcançar nossos objetivos.

Forte abraço!

Servidor do MPBA pena por
direitos: ‘‘raio X’’ da situação
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Aconteceu em Goiânia, entre os dias 15 e 19 de novem-
bro, o IV Fórum Nacional dos Trabalhadores do Mi-
nistério Público, com a Plenária do FÓRUMMP (Fó-
rum dos Trabalhadores do MP Brasileiro), a  Assembléia 
Geral da ANSEMP (Associação Nacional dos Servidores 
do MP) e a II Plenária da FENAMP (Federação Nacional 
dos Servidores dos MP´s). O SINDSEMP-BA esteve presen-
te com uma delegação formada por cin-
co delegados (Erica Oliveira de Souza, 
Diretora-Presidente; Hilda Santa Ro-
sa Freitas, Diretora Jurídica; Rai-
mundo Nonato Ferreira Melo, Diretor  
de Política e Mobilização; João Paulo 
Frei tas  de  Souza,  ex-Diretor -
Presidente e atual membro do Conse-
lho Fiscal e Almir Izidorio, servidor do 
MPBA de Cícero Dantas) e um servi-
dor voluntário (Roberto Alcântara, lo-
tado em Jeremoabo, licenciado para 
cargo eletivo de Vereador).

Programação
Os cinco dias de intensa progra-

mação foram abertos com um debate sobre a necessidade de 
valorização dos servidores dos MP´s, tendo em vista a rele-
vância do papel do Ministério Público para a sociedade. De-
pois, aconteceu um minicurso sobre Receitas Sindicais e ou-
tros debates abordando assuntos diversos, como Orçamento 
Público e Leis de Diretrizes e Previdência dos Servidores Pú-
blicos, e ‘‘O papel social do MP: o MP que temos e o MP que 
queremos.’’ que tratou das deciências do Ministério Públi-

co no exercício de suas atribuições e quais condutas os servi-
dores poderiam adotar para contribuir com uma nova visão 
e execução desse papel. Essa discussão encerrou o evento.

Foi realizada ainda uma exposição sobre a saúde men-
tal do trabalhador, com a abordagem de mecanismos de 
identicação e controle do Assédio Moral e as formas como 
ele se apresenta. 

Durante a Plenária da FE-
NAMP, que aconteceu no segundo 
dia e cuja pauta foi a denição do pla-
no de luta de 2018 e prestação de con-
tas de 2017, o SINDSEMP-BA suge-
riu a inclusão no plano para o próxi-
mo ano dos seguintes pleitos: elabo-
ração de ação em prol da unicação 
da jornada de trabalho dos Servido-
res dos Ministérios Públicos; defesa 
do exercício da advocacia por servi-
dores dos MP’s;  reiterar a necessi-
dade da FENAMP protocolar ofícios 
junto às Administrações Superiores, 
cobrando que sejam enviados Proje-
tos de Lei de interesse das categorias 

de servidores, a exemplo dos PL’s referentes à reposição in-
acionária.

Enm, onde há demandas de interesse do servidor pú-
blico do MPBA lá está o SINDSEMP-BA se fazendo presen-
te com cobranças e ideias.

Informações mais detalhadas sobre esse evento, veja 
no site.

Aconteceu, entre os dias 25 e 
27 de outubro, a Semana do Ser-
vidor no MPBA/V Encontro de 
Gestão Administrativa do 
Órgão, contando com o apoio e par-
ticipação efetiva do SINDSEMP-
BA, através da sua nova Diretoria . 

Dentro da programação, além 
de palestras e atividades de exce-
lente nível técnico, teve destaque a 
campanha de doação de fraldas às 
crianças do Hospital Martagão Ges-
teira, que também recebeu contri-

buição do Sindicato. 
No último dia, depois da apresentação do novo site 

do SINDSEMP-BA pelo Diretor de Comunicação, Gui-
lherme Uzeda (foto), foi realizado um sorteio de brindes 
entre os presentes; alguns especiais, exclusivos para os 
servidores liados ao Sindicato. Todos os brindes foram 
entregues posteriormente por membros da Diretoria Exe-
cutiva.

Finalizando o dia e o evento, os presente usufruí-
ram um coquetel regado à música boa, garantida pelo DJ 
Danilo Nascimento.

Dando continuidade às comemorações pelo Dia do 
Servidor Público, nos dias 27 e 28, Nonato Melo, Diretor 
de Política e Mobilização do SINDSEMP-BA, esteve re-
presentando a entidade no evento anual do SINTAJ (Sin-
dicato dos Servidores Auxiliares do Poder Judiciário). Na 
sua fala, Nonato alertou os presentes sobre o momento 
crítico de desvalorização pelo qual vem passando os ser-
vidores públicos da Bahia, enfatizando os dois anos sem 
reposição inacionária em âmbito estadual. Na plateia, 
diversos servidores do Poder Judiciário, desde Comarcas 
do interior do estado a representantes de diversos esta-
dos da Federação, como Alagoas, Santa Catarina, Mato 
Grosso do Sul, Ceará e Paraná. 

Houve ainda palestras com o teólogo Leonardo Boff, 
que traçou um panorama político e econômico nacional e 
internacional, e com a deputada federal Alice Portugal, 
fazendo um apanhado histórico do movimento sindical 
do Brasil. 

SINDSEMP-BA participa do IV Fórum Nacional
dos Trabalhadores do Ministério Público
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Semana do Servidor
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Av. Joana Angélica, 1312, 
sala 001-B, 
2º Subsolo, 

Nazaré 
Salvador, Bahia. 

CEP: 40.050-001 
E-mail: 

faleconosco@sindsempba.org.br 

Tel:(71) 3042-5443
 

Diretoria Executiva
(Gestão 2017/2020):

Erica Oliveira de Souza
Diretora-Presidente
(71) 99323-1002

presidencia@sindsempba.org.br 

Gesiel Silva Santos
Diretor de Finanças
(71) 99371-1007

nanceiro@sindsempba.org.br

Guilherme Uzeda Jacques
Diretor de Comunicação

(71) 99294-1004
comunicacao@sindsempba.org.br

Hilda Santa Rosa Freitas
Diretora Jurídica 

(71) 99387-1008)
juridico@sindsempba.org.br

Lourival Alves dos Santos Fº
Diretor Administrativo

(71) 99377-1005
administrativo@sindsempba.org.br

Raimundo Nonato 
Ferreira Melo

Diretor de Política e Mobilização
(71) 99263-1003
politicaemobiliza-

cao@sindsempba.org.br

Conselho Fiscal:
João Paulo de Freitas Souza, 
Rondineli Santos de Caldas, 

Victor da Silva Pimenta, 
tendo como Suplente, 
George Lima Meira.

Expediente

Conselho editorial:
 Erica Oliveira de Souza
Guilherme Uzeda Jacques

Projeto gráco, diagramação, 
editoração, textos e revisão:

Maria do Carmo Vieira
maria.redatora@gmail.com
(75) 98889-6207

Fotos:
SINDSEMP-BA

EDIÇÃO DIGITAL
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Adolfo do Rosário Júnior
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Salvador

Porque conciliar é preciso
Na função que exerce no MPBA, onde está 

há doze anos e nove meses, Adolfo do 
Rosário Júnior, 44 anos, executa um traba-
lho repetitivo, alimentando dados no sistema. 
Parece chato? Que nada! Ele diz que mesmo as-
sim, tem uma rotina satisfatória na reparti-
ção. Isso, no entanto, não o impede de já ir pen-
sando no futuro, pois, segundo ele, é com esse 
trabalho que vai seguir, economizando o máxi-
mo para não precisar depender apenas da 
Previdência. Principalmente porque será um 
futuro repleto de viagens; anal, sair por aí é 
uma das formas que ele tem de curtir arte e vi-
venciar outras culturas, coisas que o cativam.

Adolfo diz que gosta também de ler sobre 
atualidades e história internacional, que curte 
música, se revelando eclético com uma incli-
nação maior para o rock e gospel. Assistir a l-
mes losócos, históricos e cientícos também 
está entre as suas opções de laser, que muitas 
vezes compartilha com a esposa Meire Carla.

Atento à atividade do SINDSEMP-BA, ele 
observa que a nova Diretoria, mesmo em início 
de gestão, está mostrando atitude e uma mai-

or interação com os ser-
vidores, sugerindo que 
o Sindicato deva conti-
nuar aprimorando cana-
is de comunicação como 
o ServIIsso, que ele con-
sidera ‘‘muito interes-
sante, um excelente canal para ser explora-
do.’’, além de visitar regularmente as PJ’s e 
unidades administrativas para obter retornos 
das ações.

Sobre ser liado, Adolfo arma ser impor-
tante unir forças para coesão da categoria em 
prol da defesa de seus direitos.

Finalizando, o colega diz que é preciso que 
o servidor esteja consciente da importância do 
papel de um representante da categoria, no 
sentido de mobilizar para conquista dos atuais 
e futuros pleitos e, além de apoiar as ações des-
se representante, o SINDSEMP-BA, o servi-
dor deve também seguir conscientizando os de-
mais. Falou aquele que sabe o quanto é preciso 
conciliar os interesses pessoais com o que é 
bom para toda a categoria.

‘‘Em abril deste 
ano, participei de uma 
Plenária FENAMP (Na-
tal) pela primeira vez, e 
percebi o quanto esse 

evento é importante para a nossa categoria. 
Ao observar a excelência dos palestrantes, 
bem como a relevância dos temas tratados, 
da forma mais formidável possível, senti 
que estava vivendo uma experiência incrí-
vel, principalmente pelas pessoas especiais 
que conheci. No nal, toda aquela vivência 
como observador se converteu em cresci-
mento; tanto que desejei que aquela oportu-
nidade fosse dada a todos os servidores, po-
is, de alguma forma, cada um sentiria a di-
mensão do que representam. Agradeço imen-
samente ao SINDSEMP-BA pela oportuni-
dade, que foi potencializada ao ter presenci-
ado a atuação da FENAMP em prol dos inte-

resses dos Ministérios Públicos Estaduais.
Pelas ações discutidas durante a Ple-

nária, vi que a entidade tem uma importân-
cia grandiosa na trajetória dos sindicatos es-
taduais quando unica um pleito de interes-
se geral e vai à luta junto a órgãos de atua-
ção nacional para defender os interesses co-
muns das entidades pela Federação afora. 
Tendo como base essa atuação da FENAMP, 
é possível dizer que o servidor do MP está 
muito bem representado a nível nacional, e 
isso só nos traz tranquilidade e mais con-
ança para lutar pelos nossos direitos junto 
ao SINDSEMP-BA, com o apoio fundamen-
tal da FENAMP.’’

Flávio de Aquino Penedo
Assistente Técnico Administrativo 

Itabela (Regional de Eunápolis)
Servidor desde 2005
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Diga aí, Flávio!

Impressões sobre a FENAMP

O SINDSEMP-BA vai mapear nossa categoria e, para isso, precisará ouvir você. 
Então, que atento porque em breve você receberá um questionário-guia, que deverá ser res-
pondido com presteza e atenção. Quando receber o seu, não deixe de respondê-lo, pois será a 
partir de suas respostas que tomaremos as melhores decisões para o desenvolvimento de nos-
sas atividades.

 Participe, e contribua para que nosso Sindicato seja cada vez mais forte.

Mapeamento da categoria


