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Um novo sindicato
Um desejo antigo da maioria dos servi-

dores do MP-BA de criar uma entidade 
que representasse a categoria, reforçado 
por uma ação bem-sucedida junto aos 
Órgãos Superiores, em maio de 2005, cul-
minou num grande acontecimento em 27 
de setembro de 2008: a Assembleia de 
Fundação de um sindicato que tem no ser-
vidor do Ministério Público da Bahia sua 
principal razão e interesse. 

A partir de então, a entidade foi enfren-
tando desaos e se desenvolvendo com o 
esforço daqueles que estiveram à sua fren-
te e, mais importante, o interesse e colabo-
ração dos que, acreditando na força do seu 
Sindicato, foram se liando e participando 
das atividades e demandas propostas, legi-
timando assim uma grande entidade: o 
SINDSEMP-BA.

Nesse tempo, muita luta se fez neces-
sária e conquistas foram se somando. E 

um número considerável dessas conquis-
tas vêm acontecendo desde setembro de 
2014, inicio da gestão atual, que é compos-
ta por seis membros, sendo quatro em dis-
ponibilidade (alguns deles aparecem na 
foto acima). 

A mudança para uma nova sede, em 
março de 2015, e o aumento substancial de 
mais de 200% no número de liados em 
dois anos, já mostram a disposição da dire-
toria em fazer um novo sindicato. Ela, 
aliás, faz questão de enfatizar que todas 
as conquistas até agora só foram possíveis 
graças ao amadurecimento e apoio da cate-
goria para todas as propostas e projetos 
lançados.

E é sobre propostas, projetos e, princi-
palmente, ações e lutas, que trataremos 
nas páginas deste novo informativo a par-
tir de agora.

Em bom baianês Diga aí! signica Como vai você?, 
expressão que há tempos caiu no gosto popular; mas aqui, 
neste espaço, que estará à sua disposição, o que queremos 
é que você diga mesmo. O que? Ah, decida! 

Como participar:
A partir do próximo número, todo servidor do MP-BA 

que tenha algo a dizer poderá usar este espaço para 
expressar sua opinião dentro dos assuntos destacados ao 
lado.

Pode ser dicas, relatos de experiências, uma nova ideia, 
uma crítica... Enm, queremos movimentar isso aqui, e a 
sua participação é fundamental. Se quiser aparecer na 
coluna, escreva um texto de até 200 palavras e envie para 
a apreciação de Erica, nossa diretora de Comunicação e 
Cultura, pelo e-mail: sindsempba2014@gmail.com, ou 
ligue para (75)99178-8252. É muito fácil.

Então, diga aí, isso não vai ser massa?
Participe, queremos saber o que você pensa.

Nós, as pessoas, que somos a mola propulsora do Ministério Público da Bahia, e a razão de 
existir do SINDSEMP-BA, estamos espalhados por todo o estado, mas a verdade é que não nos 
conhecemos. Mas você vai mudar isso!

Basta responder à pesquisa abaixo, destacar, e entregar na sede do Sindicato, ou digitali-
zar e enviar para o email sindsempba2014@gmail.com, e estará contribuindo para traçar o 
perl do servidor do Ministério Público do Estado da Bahia. Aproveite também para avaliar 
este primeiro ServIIsso que você tem em mãos.

Responda o mais rápido possível, para que já no próximo informativo possamos divulgar o 
resultado. O SINDSEMP-BA está contando com a sua participação; vamos lá, pegue uma 
caneta, e responda circulando ou grifando a opção escolhida.

www.sindsempba.org.br
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Sua opinião

Diga aí!

Antônio Marcos*, diretor de Comunicação e Cultura; Rondineli Caldas, diretor de Finanças e Patrimônio; Sacha Bahia, Lais 
Pimentel  e Victor Pimenta, Conselho Fiscal; Lidyanne Silva*, diretora jurídica; João Paulo Freitas, diretor-presidente; Delfim 
Pereira Neto, secretário geral; George Meira, diretor de Mobilização e Interiorização; e Nonato Melo, diretor de Convênios e 
Assistência Social. (*não fazem mais parte da atual diretoria)

Quem é você?

O que pensa...
sobre assuntos diversos. 
Queremos saber.
Veja como contar, na página 4.

Em outubro, você tem um encontro 
marcado com o SINDSEMP-BA para 
comemorar o seu aniversário (27 de 
setembro) e o Dia do Servidor Público 
(28 de outubro). Não falte!

Veja a programação: 

Dia 13 (quinta-feira).
(Local: Auditório do CEAF)
8h - Abertura: boas-vindas e cre-

denciamento;
8h30: minicurso Formação políti-

ca e cultura sindical, com Gilmar 
Rodrigues - 1ª parte;

10h: coffee break;
10h30: continuação minicurso;
12h30: almoço;
13h30: minicurso Formação polí-

tica e cultura sindical - 2ª parte;
15h30: coffee break;
16h: continuação minicurso;
18h: encerramento do dia.

Dia 14 (sexta-feira):
8h - Abertura: apresentação dos 

componentes da mesa;
8h30 - Momento SINDSEMP-BA: 

informações sobre o funcionamento do 
sindicato, com  panorama das ações 
desenvolvidas e projetos;

9h: Assédio Moral no Serviço 
Público, palestra com Rosivane de 
Souza Mendes, (SINDSEMP-PA); 

10h: coffee break;
10h30: mesa redonda, com Alberto 

Bastos Balazeiro (Procurador-Chefe do 
MPT - 5ª Região) e Rosivane de Souza 
Mendes, (SINDSEMP-PA);

12h: almoço;
13h30: O Sindicato na Contem-

poraneidade, palestra com Antonio 
Rosevaldo Ferreira da Silva (UNI-
FACS, UEFS);

15h: coffee break;
15h30: Administração de Con-

itos,  palestra com Escobar Nogueira; 
17h30: encerramento;
18h: Jantar de Confraternização.

II Encontro
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DISTRIBUIÇÃO  
GRATUITA

Assédio moral

Relacionamento

      
interpessoal

Metodologias de 

      
 trabalho nas PJ’s

Cultura organizacional

Administração 

      
de tempo

Administração 

      
de conitos

Dicas culturais

Temas sugeridos

      
(sujeitos à aprovação do 

      
  Conselho Editorial) 

Experiências sobre

      
temas leves

Quem é você, servidor do MP-BA?

 1. Sexo: masculino - feminino; 
 2. Idade: de 18 a 20 - 21 a 30 - 31 a 40 - 41 a 50 - 

51 a 60 - acima de 61;
3. Estado civil: solteiro - casado - divorciado - 

viúvo;
4. Tem lhos? Não - Sim: faixa etária: até 1 ano - 

1 a 5 - 5 a 13 - 13 a 19 - 19 a 25 - acima de 25;
5. Grau de instrução: nível médio - superior - 

pós-graduação;
 6. Onde mora: capital - interior;
 7. É adepto de alguma religião? não - sim, qual? 

Candomblé - Catolicismo - Espiritismo - 
Islamismo - Judaísmo - Protestantismo - 
Umbanda - Outra;

 8. Tempo de MP: até 1 ano - 1 a 5 - 5 a 10 -10 a15 - 
acima de 15;

 9. Tempo de liação ao SINDSEMP-BA: 
menos de 1 ano - 1 a 2 / 2 a 4 / 5 a 8;

10. Quais os serviços de convênios que já usou 
pelo menos uma vez: médicos - jurídicos - 
faculdade - cursinhos - outro;

11. No geral, como foram os atendimentos 
recebidos: péssimos - ruins - regulares - 
bons - muito bons;

12. Críticas e/ou sugestões podem ser anexadas 
a este formulário. 

AVALIANDO O SERVIISSO:
Para cada item, atribua uma nota de 1 a 5 (onde 
1=péssimo; 2=ruim; 3=regular; 4=bom e 
5=ótimo):
Nome “Servisso” (servidor+isso aqui é pra 
você):
Marca “ServIIsso” (apresentação do nome):
Tamanho do informativo (A4):
Quantidade de páginas (4):
Periodicidade (bimestral):
Conteúdo (assuntos tratados, colunas...):
O informativo como um todo:
Sobre o que você gostaria de ler aqui? 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Críticas e/ou sugestões: ___________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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É isso!
Seriedade

e fé, na
direção

Porque há sempre uma pedra 
no meio do caminho

Novos tempos, nova marca

Manifestações 
de advertência

Convênios: use mais e melhor

Nenhuma caminhada é 
fácil; seja ela num passeio sem 
compromisso, num relaciona-
mento, no trabalho, ou pela 
vida afora. Viver é trilhar um 
caminho e, como bem disse o 

poeta, todo caminho tem suas 
pedras. E, quase sempre, 
impossibilitados de remo-
vê-las sozinhos, precisamos 
de ajuda.
Na vida prossional, as 

pedras se apresentam como obstáculos, necessidades, desaos... 
A maioria delas sempre muito pesadas, de difícil remoção. Para 
tanto, faz-se necessário um alavanca e braços fortes para movê-
las.

O sindicato é a alavanca, e os braços fortes são os liados que, 
juntos, na mesma luta, atuam para que o caminho que nova-
mente livre. Quanto mais braços, mais potente é a alavanca.

Por isso, se você ainda não faz parte do seu SINDSEMP-BA, 
venha! Sempre é tempo de usufruir daquilo que a junção de for-
ças pode proporcionar.

Filie-se!

Renovação é uma característica da gestão atual do SIND-
SEMP-BA, e a modernização da identidade visual está entre 
suas ações para o ano nove, 2017, começando pela logomarca. 
Como participação também é um traço marcante do sindicato, a 
categoria foi chamada a escolher entre duas opções.

A votação aconteceu pelo site, entre os dias 5 e 9 de setembro, e 
79,19% dos consultados escolheram o leiaute acima, que passará 
a valer a partir do próximo ano. Vejamos o seu signicado:

As três setas para cima remetem à ideia de elevação. Elas 
fazem uma cobertura que, intencionalmente, está sobre a sigla 
SEMP-BA, para mostrar que a entidade tem por objetivo prote-
ger os servidores do Ministério Público da Bahia. O SIND criou a 
cobertura para os demais elementos. Junto a isso, cada uma das 
setas traz um signicado, representando os pilares que susten-
tam o sindicato: Representativo, Negocial e Assistencial.

Seguindo deliberação da As-
sembleia Geral, realizada em 29 de 
julho, o SINDSEMP-BA convocou 
todos os servidores do Ministério 
Público do estado para participar 
de três manifestações de advertên-
cia, dando continuidade àquelas 
ocorridas em julho, cujo objetivo foi 
demonstrar a insatisfação da cate-
goria com o tratamento que vem 
recebendo da Administração 
Superior.

As manifestações aconteceram 
em Salvador e no interior (Serri-
nha, na foto acima), nos dias 23 e 30 
de agosto e 6 de setembro, quando 
os manifestantes se posicionaram 
por trinta minutos em frente ao seu 
órgão de lotação, expondo as suas 

reivindicações através de faixas e 
cartazes .

No 6, os servidores lotados na 
capital tentaram entrar no gabine-
te da PGJ. Essa ação, no entanto, 
foi reprimida pela segurança arma-
da, num ato claro de violência. Isso, 
aliás, gerou uma nota de repúdio 
dirigida à sociedade.

Uma reunião com a PGJ foi mar-
cada para o dia 30 de setembro. 
Caso realmente aconteça, os resul-
tados serão divulgados no site. 
Estão no site também mais infor-
mações sobre essas manifestações. 
Leia em Artigos.

Cuidar da própria segurança, da segu-
rança dos conduzidos e da preservação do veí-
culo que usa são ocupações de um bom moto-
rista. Já preocupação mesmo, só com o trân-
sito.

Para outros condutores prossionais 
pode até ser assim, mas para George 
Ernesto, 48 anos, servidor do MP-BA há 
dez, controle emocional e inteligência inter-
pessoal, qualidades que possui, são verdade-
iros antídotos para esse tipo de estresse, já 
que conferem tranquilidade e qualidade ao 
serviço prestado. 

Se as preocupações não incomodam, o 
mesmo não se pode dizer do cansaço que 
chega e exige compensação. Nessas horas, 
Ernesto sabe muito bem o que fazer para se 
recompor. Ele aproveita seus momentos de 
folga ao lado de Edilene, sua esposa há 28 
anos, e da lha Vanessa, de 23, com quem 
gosta de viajar. Ir à praia e a restaurantes 
em Salvador, cidade onde mora, ouvir músi-
cas boas, principalmente aquelas evangéli-
cas antigas e assistir a bons lmes também 
estão entre suas atividades de lazer favori-
tas.

Sobre a vida prossional, Ernesto revela 
que planeja, a curto prazo, desenvolver-se 
melhor prossional/institucionalmente. Já a 
longo prazo, ele, que é graduado em Letras, 
pensa em capacitar-se em área correlata.

Avaliando o desempenho do SIND-
SEMP-BA, o motorista observa que, como 
diretoria administrativa melhorou muito, 
principalmente quando preencheu a lacuna 
que havia na área de Comunicação; como 
corpo formado por todos os servidores, no 
entanto, tem muito a avançar, sendo a lia-
ção o primeiro compromisso para o fortaleci-
mento da entidade e promoção desse avanço.

E o que acha do nosso informativo 
ServIIsso? Ernesto diz apoiar a ideia, pois 
trata-se de uma mídia complementar para 
divulgação de ações de interesse do sindicato 
e servidores.

Finalizando, com a seriedade que o de-
ne, Ernesto deixa uma mensagem para seus 
colegas dizendo que ‘‘Nada é de graça. A 
manutenção e a conquista de direitos não 
fogem à regra, exigem um preço, que pode 
car pesado para poucos, mas não para mui-
tos. Penso que a melhor hora e forma de 
reclamar é sendo sindicato.’’ 

O SINDSEMP-BA não se sustentaria sem a mensalidade do liado. Isso é fato. 
Mas é fato também que ao pagar essa pequena parcela do seu salário, você, 
servidor, recebe um pouco mais que proteção e apoio; recebe também descontos em 
vários tipos de serviços, através dos convênios que o Sindicato disponibiliza em sua 
cidade. Então, usufrua mais desse benefício. 

No site, você encontra uma lista com os convênios disponíveis. Mas, quem 
quiser ampliá-la pode colaborar propondo novos convênios em sua cidade, através 
dos contatos: (71) 98777-1802 / sindsempbahia2014@gmail.com - Nonato.

Vamos, participe, e use mais e melhor.

EDITORIAL George Ernesto de Jesus Silva
MOTORISTA

A ideia de implantar um informati-
vo nesta gestão do SINDSEMP-BA sur-
giu da experiência positiva que tive na ini-
ciativa privada, onde empreendi ação 
semelhante. Isso veio a somar com a 
nossa intenção de criar mais um canal de 
comunicação com a categoria, proporcio-
nando assim mais transparência e credi-
bilidade às ações do nosso Sindicato. 

E aqui está o ServIIsso. 

Como o próprio nome sugere, esta é 
mais uma forma de prestar serviço à cate-
goria e a você, em especial, mostrando 
que é isso que estamos fazendo.  

Com essa primeira edição, damos 
as boas-vindas a uma nova ferramenta 
de comunicação que, com o intuito de 
aproximar-se da categoria, pretende 
demonstrar a importância da participa-
ção de cada um na atividade coletiva. 
Aqui, vamos comunicar as ações, intera-
gir e manter o canal aberto para a partici-
pação de todos, seja com críticas, opiniões 
ou sugestões. Por isso, participe!

Acreditamos que quanto mais bem 
informados todos estiverem sobre as prin-
cipais ações, objetivos e estratégias do 
SINDSEMP-BA, mais motivados carão 
no desempenho de suas tarefas e mais for-
ças serão somadas para a superação das 
nossas lutas.

Esperamos, enm, que este infor-
mativo seja também um espaço para a 
troca de conhecimento, através da parti-
cipação nas pesquisas e nas colunas des-
tinadas à exposição da opinião de quem 
desejar se expressar. 

Anal, quando dizemos que o Sindi-
cato somos todos nós, faz-se necessário 
nos conhecermos o suciente para contri-

buir com nosso 
crescimento e au-
xiliar no direcio-
namento de ações 
futuras.

Boa leitura!

Erica 
Oliveira de Souza
Diretora de 
Comunicação 
e Cultura

"Não tente ser uma pessoa de sucesso  Em vez disso, seja uma pessoa de valor" .
(Albert Einstein, físico)

.

PLP 257/2016
Como já é do conhecimento da 

categoria, o PLP 257/2016 propõe 
uma política de ajuste scal e con-
trole de gastos, redução do papel do 
Estado e estímulo à privatização e, 
principalmente, corte de direitos dos 
servidores públicos, sendo colocado 
na pauta de votação em 1º de agosto. 

Naquela data, e novamente no 
dia 8, lá estava uma comissão de 
diretores do SINDSEMP-BA pressi-
onando os parlamentares em todas 
as oportunidades encontradas. En-
quanto isso, na Bahia, outros direto-
res mobilizavam a categoria na capi-
tal e no interior, chamando a aten-
ção da mídia e da sociedade para a 
causa que, na verdade, interessa a 
todos.

Essa árdua batalha culminou na 

retirada do inciso, que proibia a con-
cessão de reajuste ao servidores esta-
duais por dois anos, do texto base do 
projeto, aprovado durante a madru-
gada de 9 de agosto por 282 votos.

Essa foi uma vitória que mostra 
o quanto a união e a luta podem tra-
zer resultados positivos. Por isso, a 
diretoria do SINDSEMP-BA agra-
dece, e continua contando com o 
apoio e conança da categoria para 
seguir nessa luta, que está longe de 
terminar; principalmente agora, 
com o desao de barrar a PEC 241, 
que traz com ela todos os males do 
PLP 257. 

Detalhes sobre toda a movimen-
tação dos diretores do SINDSEMP-
BA em Brasília podem ser encontra-
dos em Artigos, no site.
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