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Ações 
ajuizadas

Cumprindo delibera-
ções em Assembleia pa-
ra a defesa dos direitos 
dos servidores do Mi-
nistério Público do Esta-
d o  d a  B a h i a ,  o 
SINDSEMP-BA ajui-
zou quatro ações junto 
aos tribunais de compe-
tência, cujos números 
dos processos/mandado 
estão dispostos abaixo, 
para que a categoria 
possa acompanhar o an-
damento de cada um de-
les.

1.Processo número  
0 5 1 9 1 6 0 - 4 3 . 2 0 1 7 . 
8.05.0001 (TJBA), refe-
rente a descontos inde-
vidos. Trata do corte de 
ponto na paralisação de 
2013;  

2.Processo   número
0519166-50.2017.8. 
05.0001 (TJBA), refe-
rente  a descontos inde-
vidos. Trata do descon-
to de Imposto de Renda 
(IRPF) sobre as férias; 

3. Processo  número
13655-72.2017.4.01. 
3300 (TRF- 1ª Re-
gião). Trata do exercí-
cio irregular dos servi-
dores do MPBA sobre as 
demandas da Justiça 
Eleitoral; e

4. Mandado de Segu-
rança  0014110 número
-96 .2017 .805 .0000 
(TJBA), em prol da re-
gularização da carga ho-
rária dos servidores 
analistas, com especia-
lidade em Serviço Soci-
al, conforme regula-
menta o Conselho Regi-
onal da categoria.

Eleições SINDSEMP-BA: participe, é importante!
Como já vem sendo 

noticiado nas últimas edi-
ções do ServIIsso, a gestão 
da atual Diretoria Executi-
va do SINDSEMP-BA ter-
mina em 28/09/2017.  A 
partir de outubro, um novo 
grupo deve assumir o Sin-
dicato, sendo escolhido 
através de eleição direta, 
conforme rege o Estatuto, 
que, aliás,  está em fase -

nal de atualização, deven-
do ser apresentado e vota-
do na Assembleia que será 
realizada em sete de julho, 
ocasião em que também se-
rá denida a data da elei-
ção.

Portanto, se você é 
liado e deseja formar uma 
chapa para concorrer, ain-
da dá tempo. Consulte o 
Estatuto, disponível no 

nosso site, a m de tomar 
conhecimento dos requisi-
tos necessários. 

Mas se a candidatu-
ra não está em seus planos, 
participe assim mesmo! É 
muito importante que você 
compareça na data marca-
da e contribua para que o 
seu Sindicato continue 
bem representado.

Informativo do SINDSEMP-BA (Sindicato 
dos Servidores do Ministério Público do 

Estado da Bahia)

Descongelando

ANO II 
Nº 06  
julho e agosto 
de 2017 

A eleição para nova diretoria se aproxima.

E contribua para que o seu Sindicato 
continue forte e atuante.Vote!

SERV  SSO!
Para demonstrar a insatisfação da 

categoria com a falta de empenho da Admi-
nistração Superior do MPBA em traba-
lhar para o resgate da autonomia da insti-
tuição, bem como pela valorização de seus 
servidores, que estão sem reposição há ma-
is de dois anos, além de cobrar da Assem-
bleia Legislativa (ALBA) a aprovação do 
PL nº21.346/2015, que trata da evolução 
na carreira, e do PL nº 22.019/2016, sobre 
a reposição inacionária, o SINDSEMP-
BA criou a Congelados, uma campanha 
que, apesar do nome, tem tido desempe-
nho bem quente frente às lutas que o Sin-
dicato vem travando nesse sentido.

E o calor já começa com a indignação 
dos servidores do MPBA que, embora fa-
çam parte de uma categoria com qualica-
ção superior à exigida para os cargos que 
ocupam, ofertando um serviço de alta qua-
lidade para a sociedade, não estão sendo 
reconhecidos por isso, uma vez que não há 
vagas para promoção na carreira. Daí o no-
me escolhido. Congelados no tempo, na 
carreira e no salário.

A categoria cou congelada no tempo 
quando a proposta de Turnão não foi acei-
ta, e o servidor do MPBA tornou-se o único 
do Norte/Nordeste a trabalhar 40 horas se-
manais.

A categoria baiana também está con-
gelada na carreira, pois sem a aprovação 
do PL nº 21.346/2015, ca prestes a aca-
bar; já que, por mais que sejam cumpridos 
os requisitos exigidos, nenhum servidor te-

rá mais chance de promoção.

O congelamento também afeta o salá-
rio. A última reposição inacionária que a 
categoria teve foi dada de forma parcela-
da, e referente ao período de 2013 a 2015. 
A partir de 2016, nem isso. Assim, o salá-
rio do servidor do MPBA vem perdendo o 
seu poder de compra ante os reajustes de 
despesas ao longo desse tempo.

Para fazer frente a esse absurdo, bus-
cando aquecer a realidade gelada da cate-
goria, o SINDSEMP-BA, nas pessoas bra-
vas de seus servidores, teve que empu-
nhar suas armas mais quentes, disposição 
e vontade, e partir para a luta. Como, 
aliás, é a rotina do Sindicato. 

Assim, a partir da deliberação da 
Assembleia Geral de 24 de março, convo-
cou a categoria para a realização de um 
dos maiores atos da atual gestão: seis ma-
nifestações (16, 23 e 30 de maio, e 6, 13 e 
20 de junho), com roteiros similares: para-
lisação de advertência das atividades por 
24 horas; concentração em frente à sede 
MP/CAB, com faixas e distribuição de pan-
etos; passeata até a ALBA, com ocupação 
da galeria da Plenária para fazer pressão. 
Nessas ocasiões, os manifestantes usa-
ram a camiseta amarela da campanha, 
chamando atenção, principalmente de al-
guns procuradores e deputados; estes, por 
vezes, trocavam ideia com os manifestan-
tes e demonstravam interesse pela causa, 
oferecendo apoio.

Como resultado dessas manifesta-
ções,  diretores do SINDSEMP-BA foram 
recebidos pelo presidente da ALBA, Ange-
lo Coronel, em 14 de junho, a quem foi en-
tregue cópias dos projetos. No entanto, 
morno, dizendo não poder fazer nada de 
imediato, o presidente se comprometeu 
apenas em conversar com as lideranças, 
como apoio à categoria.

Além disso, num breve contato com o 
líder do governo, José Neto, na ação de 20 
de junho, os representantes do sindicato 
ouviram dele que a aprovação dos projetos 
da categoria não depende daquela Casa 
Legislativa, mas sim de determinação dos 
chefes de poderes envolvidos (um balde de 
água fria, não?).

Embora ainda congelado e sem qual-
quer vitória palpável, o SINDSEMP-BA 
não desanima e encerra suas atividades 
do semestre com a certeza de que novos ru-
mos precisam ser trilhados de forma ma-
dura e planejada, ao tempo em que para-
beniza todos os servidores engajados em 
cada manifestação - que tiveram boa ade-
são - e ação empreendida pelo Sindicato.

Informações detalhadas sobre a 
Campanha Congelados e sobre cada 
uma das manifestações citadas, podem 
ser obtidas no site do Sindicato. !!

!!

!!

Lua Maria Bacellar Cau
ANALISTA - CAOCA

Capital

Luminosidade própria

Como o belo satélite natural, que lan-
ça sua luminosidade sobre as noites mais 
longas e misteriosas, Lua Maria espalha 
a luz do seu conhecimento e atenção pelas 
noites mais escuras das almas delicadas 
de crianças e adolescentes - vitimas das mais variadas violênci-
as - que atende como psicóloga. Ela conta que esse trabalho ár-
duo exige parcimônia e muito estudo, além de um auto cuidado 
muito grande.

Há sete anos como servidora do Ministério Público, ela vem 
observando, com preocupação, um número crescente de colegas 
cansados e doentes, tanto física quanto psiquicamente, e alerta 
para a necessidade de se assistir os servidores nessa situação, já 
que eles não contam com um setor especíco para atendê-los. 
Essa também deve ser uma luta da categoria. 

Para não entrar nessa estatística e manter sua qualidade de 
vida, a psicóloga procura usar bem o tempo fora do trabalho, in-
do a shows do circuito alternativo de Rock e MPB, em Salvador, 
cidade onde mora, assistindo a lmes que a façam pensar e indo 
ao teatro. Ela diz gostar também de literatura, mas, infelizmen-
te, não tem lido como lazer, já que a sua leitura vem sendo dedi-
cada totalmente aos temas de trabalho. Entretanto, faz questão 
de ressaltar que viajar é o que mais ama fazer, especialmente se 
for com Maderson, com quem é casada há 16 anos.

Sobre a ação sindical, Lua diz que ser liado é fundamental 
para o fortalecimento da classe, já que ‘‘o trabalhador só conquis-
ta seus direitos na luta e na união’’. Além disso, ela arma que o 
SINDSEMP-BA vem fazendo o seu papel quando atende às esco-
lhas da maioria, e sugere que ‘‘sejam pensadas, discutidas  no-
vas formas de mobilização do servidores’’. Com relação ao 
ServIIsso, a psicóloga diz ser uma ação louvável, já que é mais 
uma forma de aproximação entre o Sindicato e os servidores.

Como pessoa, Lua Maria se dene autêntica e irreverente, 
podendo essas características ser observadas tanto pela forma 
como ela exerce a sua prossão quanto pelo modo como vive, pen-
sa sua vida e escolhe seus projetos. Aos 34 anos, planeja conhe-
cer outros lugares, outras culturas e aprender outras línguas. 
Além disso, pretende continuar estudando psicanálise para que, 
como ela mesma diz, ‘‘a cada dia, possa acolher melhor o sofri-
mento do outro e também trabalhar as minhas questões, tanto 
prossionais quanto pessoais.’’. Isso certamente aumentará ain-
da mais a potência da luminosidade que lhe é própria.
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Luta, por denição

Está em tramitação no 
CNMP a proposta de Resolu-
ção nº 1.00057/2017-73, que 
tem por objetivo tirar mais um 
direito conquistado pela cate-
goria, ao propor a revogação 
da Resolução nº 053/2010, que 
garante a obrigatoriedade do 
envio de projeto de lei para re-
posição inacionária dos salá-
rios de membros e servidores 
dos Ministérios Públicos do pa-
ís por parte dos seus respecti-
vos gestores.

O SINDSEMP-BA está 
atento à essa ameaça e, em ma-
is uma ação para defender os 
interesses dos servidores dos 
Ministérios Públicos, compa-
receu na tarde de 23 de maio, 
com sua Diretoria Executiva, 
à audiência na sede do CNMP, 
onde seria julgada a referida 
proposta. Juntamente com o 
Sindicato, estavam presentes 
a FENAMP e dirigentes sindi-
cais dos MPs de mais de 20 es-
tados. 

Já no início da votação, fa-
zendo uma pressão positiva, 
os interessados, trajando cami-
seta elaborada especialmente 
para a ocasião, caram de pé 
para ouvir o posicionamento 

do relator e a sustentação oral 
do advogado contratado pela 
FENAMP, dr. Aloísio Zimmer 
Júnior, que defendeu a impor-
tância e a necessidade da ma-
nutenção da Resolução em 
questão. No entanto, o julga-
mento não prosseguiu porque, 
mesmo tendo o relator e mais 
sete conselheiros votado a fa-
vor da Resolução nº 053/2010, 
dois conselheiros pediram vis-
tas do processo, além de terem 
suscitado a existência de pro-
cesso com matéria similar tra-
mitando no STF. Assim, cou 
decidido que até que o resulta-
do do STF saia, o julgamento 
da Resolução segue em sus-
penso.

Assim, o SINDSEMP-BA 
e os demais integrantes da 
FENAMP presentes na ses-
são, consideraram que o adia-
mento do processo foi uma vitó-
ria parcial, já que as entidades 
vão poder continuar articulan-
do e trabalhando para rever-
ter essa situação e conseguir a 
manutenção da Resolução nº 
053/2010.

O desenrolar de mais essa 
luta poderá ser acompanhado 
pelo site. Fiquem atentos!

EDITORIAL

Está chegando a hora desta Diretoria passar 
o bastão para uma nova gestão, que vai começar 
num momento bastante desaador, tanto num âmbi-
to federal quanto estadual, em meio à reformas e mu-
danças na Constituição já aprovadas, como o Teto 
dos Gastos, além da renegociação das dívidas dos es-
tados, não realização de concurso e congelamento 
dos salários. 

E pensar que há quase quatro anos, quando 
assumimos, a Campanha Congelados já retratava 
nossa triste realidade. E notamos, com pesar, que 
ela mudou muito pouco desde então. Porém, é fato 
que estamos congelados; mas desanimados, nunca! 
A chama da valorização do servidor público nunca 
pode ser apagada dentro de cada um de nós; o orgu-
lho de servir à comunidade nunca pode fugir dos nos-
sos pensamentos. Por isso, um sindicato fortalecido, 
atuante, representativo é o que sempre buscamos. 

Se desanimados, nunca; parados muito me-
nos! Porque, colega servidor, seguir juntos e sem per-
der o foco nos interesses da categoria nos faz ver – e 
sentir – que tudo é bom e produtivo na luta, quando 
ela realmente tem um propósito. E não há propósito 
maior do que a valorização da pessoa do servidor. 
Por isso, é importante que você, nós, todos estejamos 
ativos e sempre na luta, porque “luta” é uma palavra 
que dene bem a atuação do SINDSEMP-BA. 

Para nós, que estivemos o tempo todo na li-
nha de frente, lutar ganhou um signicado muito 
mais amplo; anal, o nosso campo de batalha foi ex-
tensivo ao lado pessoal, quando tivemos que enfren-
tar as diculdades naturais de quem está ao lado de 
pessoas com atitudes, pensamentos e até interesses 
diferentes dos nossos. No entanto, até aí o Sindicato 
nos uniu num objetivo comum: ir em frente, sem per-
der um direito sequer, sempre mirando a valoriza-
ção da categoria. E, da nossa parte, não será diferen-
te mesmo depois de passar o bastão.

Enm, companheiros de luta - árdua, porém 
muito boa -, com a certeza do dever cumprido, agra-
decemos pela colaboração e apoio da maioria de vo-
cês nas ações empreendidas, ao tempo em que pedi-
mos o apoio de cada um para a nova diretoria que es-
tá chegando.

Forte abraço!

!!

SINDSEMP-BA e FENAMP atuam
no CNMP contra revogação da

Resolução nº 053/2010
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O SINDSEMP-BA está 
desenvolvendo um novo site 
que, além de bonito, cará 
bem moderno e dinâmico. 
Para ver como o trabalho es-
tá cando bom, acesse o link 
http://www.angulare.com.
br/clientes/sindsemp. 

Entretanto, além de 
simplesmente olhar, quere-
mos que você dê pitaco. Pa-
ra isso, use um pouco de seu 
tempo e avalie a sua funcio-
nalidade; ou seja, veja se es-
tá realmente agradável ao 
olhar, se está fácil de nave-
gar, se precisa de mais in-
formações, etc. Anal, essa 

é uma ferramenta sua, e 
tem a pretensão de ser mui-
to fácil de se usar. Por isso, 
companheiro servidor, pedi-
mos a sua colaboração até, 
no máximo, 15 de julho. 
Esse pedido, aliás, já foi en-
viado para o e-mail de to-
dos.

Todas as sugestões e 
críticas serão cuidadosa-
mente analisadas, e aque-
las pertinentes vão ser aca-
tadas. Por isso, a sua cola-
boração é fundamental e o 
Sindicato quer contar com 

você. !!

A Diretoria Executiva, representada por 
Rondinelli, João Paulo, Erica e Nonato

Gestão 2014-2017

Ajude a construir seu novo site
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Diga aí, Diretoria Executiva!

Aprendizados e vivências positivas  
à frente do SINDSEMP-BA

“Nesse tempo de 

gestão, aprendi muitas co-

isas; e (claro!) quero agra-

decer a conança em mim 

depositada. Lembro da di-

retoria reunida, quando 

conversávamos a respeito de vários 

pleitos e reivindicações dos servido-

res, buscando implantar projetos pa-

ra melhorar a nossa gestão sindical, e 

percebo que conseguimos avançar 

bastante, mas sempre há algo para 

melhorar. Oportunidade de conver-

sar com os colegas tive muitas, princi-

palmente do interior, onde a realida-

de é bem diferente da capital.  Hoje, 

tenho certeza que o SINDSEMP-BA 

cresceu porque houve um trabalho 

persistente de todos os diretores e 

principalmente dos servidores do 

MPBA. Ainda temos muito a conquis-

tar, e somente juntos poderemos tor-

nar realidade nossos projetos, e não 

haveremos de abrir mão disso.” 

Delm Pereira da Silva Neto 

(Secretário Geral, 

Motorista desde 2012) 

“Confesso que no 

início achei que não ia 

dar conta... Nunca ha-

via participado de movi-

mento sindical e, para 

falar a verdade, tinha até um certo 

preconceito. Entrei no meio da ges-

tão, achando que só seria necessário 

usar os meus conhecimentos de Admi-

nistração para preencher uma lacuna 

da Gestão e, quando vi, estava fazen-

do de um tudo. Amadureci muito: a 

troca de experiências com os colegas 

do MPBA e colegas dos MPs de todo o 

país foi hiper enriquecedora. Reforcei 

dentro de mim a ideia de que sozinhos 

não conseguiremos nada, e que toda 

categoria necessita de uma Entidade 

forte e atuante a representando para 

conseguir ser respeitada.” 

Erica Oliveira de Souza 

(Diretora de Comunicação e Cultura, 

ATA desde 2010)

“Foi uma grande satisfa-

ção poder participar da Di-

retoria Executiva do 

SINDSEMP-BA. Apesar 

de toda diculdade e des-

crença inicial de muitos co-

legas, trabalhamos incan-

savelmente para o amadurecimento 

de nossa categoria, que a cada dia se 

torna muito mais forte. Foram três 

anos de muito aprendizado e cresci-

mento, que mudaram completamente 

a minha visão do que é o movimento 

sindical. Só tenho a agradecer a cada 

um dos colegas diretores pelo convite 

e oportunidade.”

George Lima Meira 

(Diretor de Mobilização e 

Interiorização, ATA desde 2007)

“Estamos na-

lizando uma trajetó-

ria que nasceu da von-

tade de muitos por 

uma mudança de pos-

tura na Diretoria Exe-

cutiva, a qual abraça-

mos e nos colocamos à disposição, em-

penhados em atender aquilo que foi 

proposto. Felizmente, esta gestão dei-

xa marcas positivas de agregar mais 

liados à Entidade, de conscientizar 

muitos colegas acerca da importância 

da liação, bem como do que é o Sindi-

cato. Participar da vida das pessoas, 

orientando-as e ajudando-as é algo 

que me satisfaz, e na Diretoria pude 

voltar a fazer isso. A tarefa de defen-

der os interesses da categoria, apesar 

de árdua, é graticante, e resgatou 

algo que achava que tinha perdido 

dentro da Instituição: a sensação de 

que é possível mudar o status quo.” 

João Paulo de Freitas Souza 

(Diretor-Presidente, 

ATA desde 2005)

“Participar des-

ta diretoria do Sindica-

to, para mim, foi muito 

importante, ainda que 

estando disponível só 

em abril de 2016. Desde 

então, participando ma-

is ativamente das reuniões e eventos 

do SINDSEMP-BA pude perceber as 

diculdades no dia a dia da nossa clas-

se. As reuniões com a Administração 

Superior, as visitas à Assembleia Le-

gislativa e a participação em diversos 

eventos nacionais, só nos impulsiona 

a continuar lutando pelos nossos dire-

itos, estando ou não na diretoria do 

Sindicato. Por m, quero pedir des-

culpas pela minha atuação tímida na 

Diretoria de Convênios, como todos já 

perceberam, tendo atuado com mais 

rmeza nas mobilizações e na defesa 

dos nossos direitos.” 

Raimundo Nonato Ferreira Melo 

(Diretor de Convênios e 

Assistência Social, ATA desde 2006)

  

"Uma experiência 

única. Estar à frente de 

uma entidade sindical e 

buscar concretizar dese-

jos de várias pessoas é al-

go mágico. Saio mais com-

pleto destes três anos, e 

com o sentimento de ter ajudado no 

fortalecimento do SINDSEMP-BA". 

Rondineli Santos de Caldas 

(Diretor de Finanças e Patrimônio, 

ATA desde 2007)


