
Chapa Respeito e Valorização

Após solicitação da Chapa Respeito e Valorização a Comissão Eleitoral aprovou o envio a todos os associados do SINDSEMPBA

da carta aos servidores com as considerações do grupo, uma vez que se trata de chapa única e não haverá oportunidade de debates

entre chapas.

CARTA AOS COLEGAS SERVIDORES E SERVIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Prezados e Prezadas colegas,

Os  Servidores  Públicos  Efetivos  do Ministério  Público  do  Estado da  Bahia  contabilizarão  mais  de  MEIA
DÉCADA sem reajustes salariais (não é aumento de salário), se considerarmos que, em tese, só haverá reajustes
salariais no ano de 2021, tendo em vista que a Lei Complementar 173/2020 proíbe reajuste aos servidores
públicos até dezembro de 2021, num contexto de constantes e sistemáticos ataques aos servidores públicos por
parte de setores privilegiados da sociedade, principalmente de políticos (com raríssimas exceções em contrário),
grandes empresários, mídia etc. 

Este contexto é suficiente para o processo de sucateamento do serviço público com a extrema desvalorização dos
servidores públicos e de sua dignidade, bem como para o processo de redução de direitos sociais, como por
exemplo, o achatamento salarial de funcionários da iniciativa privada com a reforma trabalhista, o endurecimento
das regras para aposentadoria e diminuição do seu valor atingindo principalmente as classes menos favorecidas.

Tais ações são um conjunto de medidas defendido pela velha política de diminuição do Estado e de redução dos
gastos públicos, o que impacta negativamente nos serviços oferecidos à população, havendo riscos potenciais de
corrosão da Democracia com o aprofundamento das medidas de ampliação do patrimonialismo, assistencialismo e
clientelismo, o que agrava a situação de miséria e aprofunda as crises sociais.

Todas estas medidas já estão em curso – a Lei Complementar 173/2020 (que proíbe reajuste aos servidores
públicos até dezembro de 2021), a Emenda Constitucional nº 95/2016 (que limita por 20 anos os gastos
públicos),  o projeto de renegociação das dívidas dos estados,  as propostas que atingem o teto salarial  dos
servidores públicos, as recentes reformas da previdência e trabalhista, bem como as iminentes reformas tributária e
administrativa.

Este grave cenário aliado à desaceleração da economia global agravada mais ainda em razão da Pandemia Covid-
19 são desafios gigantescos para toda a sociedade brasileira e mundial. O mundo pós Pandemia do coronavírus
exige um “novo normal”, e, neste sentido, o Sindsempba deve atuar de forma constante e através de comissão já
instituída  pela  Administração  Superior  do Ministério  Público  na busca  das  melhores  soluções  para que  os
servidores e servidoras tenham um ambiente adequado e necessário para trabalharem com a máxima segurança de
modo a evitar o contágio e a proliferação do vírus.



Acreditamos que o Brasil, como uma das maiores economias do planeta, tem as ferramentas necessárias para
garantir uma saída rápida desta crise e retomar os níveis normais de desenvolvimento com crescimento social e
redução das desigualdades, basta, para isso, vontade política.

Os Servidores Efetivos do Ministério Público, mesmo diante deste quadro de desvalorização sempre estão a postos
diariamente nas Sedes das Promotorias, nas Regionais, nos Fóruns do Estado da Bahia para oferecer o melhor de
si, atendendo, especialmente a população mais pobre que necessita dos serviços do Ministério Público, que em
muitas vezes atua em substituição à Defensoria Pública. Saliente-se ainda que, em muitas ocasiões de atendimento
às milhares de pessoas diariamente, estes combativos servidores atuam muito além de suas atribuições por dever e
princípio de humanidade com vistas a não deixar ninguém sem a garantia do atendimento e a tutela do Estado.

É por estas e outras razões que o Servidor do Ministério Público do Estado da Bahia deve ser respeitado e
valorizado. Desse modo, chegou o momento de resistir para continuar avançando e para NÃO ACEITAR nenhum
direito a menos.

Cientes deste grave cenário reuniram-se nesta Chapa Servidores do Ministério Público de diversas partes do Estado
da Bahia com experiência necessária, apresentando-se para conduzir o nosso Sindicato no próximo triênio. Sua
composição segue ao final.

Cremos que a experiência profissional e pessoal que cada colega candidato adquiriu ao longo da sua trajetória pode
contribuir para que as grandes conquistas dos últimos anos sejam asseguradas e também ampliadas, mantendo
nosso espírito de ESPERANÇA e de LUTA para que possamos obter sempre o RESPEITO e a VALORIZAÇÃO
que merecemos.

A chapa “RESPEITO e VALORIZAÇÃO” se apresenta para o árduo trabalho que teremos pela frente, buscando
garantir os avanços obtidos nas exitosas gestões dos últimos anos, evitar os retrocessos à categoria, bem como
avançar em temas que dizem respeito aos servidores públicos de forma geral.

Desse modo, caso seja a vontade da maioria dos colegas servidores, pedimos as bênçãos e a proteção de
Deus em nossa jornada, para que nos ilumine sempre e nos encha de sabedoria, na defesa dos justos
interesses dos Servidores que iremos representar.

Assim sendo, pedimos um voto de confiança e o apoio de todos os servidores e servidoras para que possamos
representá-los honrosa e verdadeiramente!

Um grande e caloroso abraço!

CHAPA “RESPEITO E VALORIZAÇÃO”  

Diretoria Executiva:  

Rondineli Santos de Caldas - Diretor-Presidente 
Almir Izidório Oliveira da Silva - Diretor Jurídico 
Guilherme Sales Barbosa Neto - Diretor Administrativo 
Marcius Kelsen de Miranda Senna - Diretor de Finanças 
Flávio de Aquino Penedo - Diretor de Politica e Mobilização 
Daniel Araújo Nanni - Diretor de Comunicação
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