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CARTA DE APOIO 

 

 

O SINDSEMP-BA – Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado da Bahia, em 
nome de toda diretoria executiva, Erica Oliveira de Souza – Diretora Presidente, Hilda Santa 
Rosa Freitas – Diretora Jurídica, Guilherme Uzeda Jacques – Diretor de Comunicação, Gesiel  
Silva Santos – Diretor Financeiro e Lourival Alves dos Santos Filho – Diretor Administrativo, 
vêm por meio desta, envidar total e irrestrito apoio à Chapa “Unidade para Avançar” 
encabeçada pelo companheiro Ronaldo Fonseca Sampaio, por tratar-se de companheiro, que 
há muito tempo milita no movimento sindical, sendo um profundo conhecedor das 
necessidades e dos anseios dos trabalhadores do Ministério Público Estadual de 
Pernambuco, mas também, por entendermos, ser a chapa, composta de membros envolvidos 
na busca de melhorias para toda a categoria dos Servidores do Ministério Público do Estado 
de Pernambuco-RE. Chamamos a atenção, para a atual conjectura política do Brasil, onde é 
notório os infindáveis ataques não somente econômicos, mas também com o objetivo de 
destruir a organização dos trabalhadores do país. 

  Na atualidade, os movimentos sindicais têm sobrevivido, pela postura dos seus 
trabalhadores e pela conduta ética de seus dirigentes, já que há uma política perversa do 
poder constituído, sobre as organizações dos trabalhadores de uma forma geral. Não 
obstante, nos parece, que a investida do poder sobre as organizações sindicais, restam 
contundentes dentro e fora das instituições(Ministérios Públicos Estaduais), já que vivemos 
uma onda de denúncias contra a postura adotada por aqueles que são diretamente 
responsáveis pela aplicação da justiça e pela diminuição das diferenças sociais. Está aí, 
evidenciada a indignação da sociedade brasileira e principalmente dos servidores efetivo 
quando do sucateamento do serviço público através da criação dos cargos comissionados. 

  É imperativo, que nós trabalhadores, tenhamos o perfil de combatentes dos 
desmandos da administração pública, sempre na defesa dos interesses dos nossos 
trabalhadores. Desta forma, tornamos público o nosso apoio aos colegas de 
Pernambuco-RE, João Bosco Lins – Secretário Geral, Fernando Ribamar – Diretor 
Financeiro, Shirley Gonçalves do Nascimento – Diretora de Relações Públicas e 
Sociais, Rosa Maria Antunes – Coordenadora de Relações Sindicais, Bruno Valente – 
Suplência de Diretoria e do Conselho Fiscal (Roubier Muniz de Souza, Rógeres 
Bessoni, Samuel Ferreira Filho e Rita de Brito) que na companhia e sob a batuta do 
companheiro Ronaldo Fonseca Sampaio, certamente terão o reconhecimento dos seus 
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trabalhadores e serão conduzidos, como Chapa Eleita no pleito do dia 18 de Dezembro de 
2019 à direção do SINDSEMP-PE. 

  “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: Os homens se libertam em 
comunhão” (Paulo Freire – Pedagogia do Oprimido). 

 

  Atenciosamente, 

 

Guilherme Uzeda Jacques 

Diretor de Comunicação  

SINDSEMP-BA 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito privado, entidade 
sindical inscrita no CNPJ sob o nº 10.538.748/0001-04, com sede na Av. Joana Angélica, 1312, Sala 001-B, 2º Subsolo, 
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