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Após 28 anos de fundação, Sintest 
está com documentação regularizada
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C  omo compromisso da atual coordenação do biê-
nio 2016/2018 - Re-Estruturar a Ação, o Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau 
do Estado da Bahia – SINTEST/BA, conquista a 

sua tão almejada regularização. Uma luta travada pelas 
últimas gestões que coordenaram o sindicato. A impor-
tância desta vitória possibilita uma maior representativi-
dade, em conformidade com a legislação e as normas 
administrativas para atual junto ao poder público. Isso 
traz maior credibilidade e legitimidade para desenvolver 
suas funções, fomentando a participação e fortalecendo 
seu papel na defesa dos interesses da categoria dos ser-
vidores técnico-administrativos.

A relevância dessa conquista é destacada pelos coordena-
dores, “É importante que o sindicato esteja sempre em con-
formidade com a legislação para atuar junto ao poder públi-
co sem nenhuma temeridade. Um sindicato irregular perde 
a legitimidade para representar o seu setor”, disse Daiana 
Alcântara, coordenadora do Sintest na Uefs. O processo de 
regularização foi árduo para o sindicato, já que a atualização 
constante dos dados, procedimentos e transparências de 
objetos, referente aos documentos estatutários e das elei-
ções, foram se perdendo ao longo de gestões passadas. De 
modo, “é importante que as próximas gestões mantenham 
todo esse trabalho atualizado. Um sindicato sem investidura 
sindical é como se fosse ‘clandestino’. Logo, não pode ter 
código sindical e, consequentemente, não consegue rece-
ber os devidos repasses, e viver sem nenhuma ameaça. O 
processo foi difícil e cansativo, mas agora podemos dizer 
que o nosso sindicato além de independente, não deve 
nada ao Estado”, como destaca, Firmino Júlio, coordenador 
geral do Sintest/Uneb. 

Trajetória 
Todo esse processo tem início em 2015, com a regularização 

da ata de posse e atualização do estatuto perante o car-
tório, pelos então coordenadores gerais, Everton Lima de 
Oliveira (Sintest/Uneb) e Roquidéa Souza e Silva (Sintest/
Uefs). A partir de 2016, com a ajuda do advogado Danilo 
Souza Ribeiro, os então coordenadores encaminharam a 
proposta do estatuo com todos os ajustes para registro. 

Em 2017 os novos coordenadores, Daiana Alcântara 
e Firmino Júlio enfrentaram grandes desafi os. A Saeb 
emitiu a portaria n° 436 de 16 de março de 2017, ins-
tituindo como prazo irrevogável o dia 31 de maço 
de 2017 para a entrega de documentos individuais 
de comprovação de fi liação dos servidores e autori-
zação expressa do desconto em folha de pagamento 

em favor da entidade, a título de mensalidade social. 
Foi necessário, realizar o recadastramento de todos os 
fi liados, resultando na regularização da consignatária 
dos valores devidos. 

Logo após publicação da Portaria nº. 1919 de 13 de 
novembro de 2017 foram necessários reunir uma série 
de documentos estabelecidos no art. 6º do Decreto nº 
17.251, de 05 de dezembro de 2016, para o recadastra-
mento no Cadastro de Consignatárias do Poder Execu-
tivo do Estado da Bahia. Tudo isso foi possível, por meio 
do empenho e parceria com da contadora do Sintest na 
Uneb. Assim, em 13 de abril de 2018, o Sintest-Ba pôde 
anunciar a sua regularização. 

Novos rumos 
para a URV

Fórum dos Técnicos realiza evento 
“Diálogos sobre o Planserv” 

Com o intuito de avançar com o processo de pagamento 
das perdas salariais relativas à conversão do Cruzeiro 
Real para a Unidade Real de Valor (URV), moeda pro-
visória que deu origem ao Real, em 1994, o Sintest/BA 

vem buscando novos caminhos e parcerias, a fi m de retomar 
essa luta e pressionar o Governo do Estado a reconhecer a dí-
vida com os servidores.  

Em reunião na Associação dos Funcionários Públicos do Es-
tado da Bahia (AFPEB), com o presidente Armando Campos, 
para discutir sobre o processo de pagamento da URV, o Sin-
test foi informado por Armando, que “Entregaremos um ofício 
ao governador solicitando uma audiência, para buscarmos um 
acordo de pagamento, ainda que parcelado. Esperamos êxito”, 
declarou. O Sintest segue na luta pelo prosseguimento do pro-
cesso de cobrança, até que seja garantido a todos o pagamen-
to desse direito já conquistado judicialmente. 

No encontro, os coordenadores do Sintest/BA foram convi-
dados a integrar uma das comissões que está organizando 
o festejo do centenário da associação, previsto para acon-
tecer em agosto. 

O evento “Diálogos sobre o Planserv”, promovi-
do pelo o Fórum dos Técnicos (UNEB, UEFS, 
UESC e UESB), aconteceu no dia 27 de março, 
no Teatro da Uneb, Campus I.  Com o obje-

tivo de esclarecer o que de fato vem ocorrendo com o 
plano, o Fórum convidou a coordenadora geral do Plan-
serv, Cristina Teixeira Cardoso para um bate papo com os 
servidores públicos e sindicalistas, a fi m de apresentar as 
mudanças que estão sendo feitas para melhorar e quali-
fi car o atendimento aos 511.745 mil benefi ciários atendi-
dos na capital e no interior da Bahia.

Cristina Cardoso iniciou apresentando a trajetória da 
reestruturação do plano com medidas de gestão de 
que vão garantir a manutenção do equilíbrio fi nanceiro, 
através de um teto contratual com os prestadores de 
serviços; as medidas estruturais no apoio operacional e 
mudanças de sistema, com base no programa de Pre-
venção Doenças e Promoção da Saúde, criado para um 
acompanhamento contínuo do benefi ciário. Com isso, o 
sistema foi aprimorado e os benefi ciários e prestadores 
de serviços passaram a contar com atendimento online, 
aplicativos com cartão virtual disponível na loja virtual 
Google Play (para o sistema Android) e AppStore (para 
o sistema iOS), novo site que já está no ar e a central de 
relacionamento com atendimento 24h. 

Sobre o teto orçamentário (COTAS) e atendimento no 
interior, a coordenadora esclareceu que estão sendo 
adotadas medidas para melhorar a comunicação com 
os prestadores credenciados e os benefi ciários, a fi m 

de garantir a distribuição adequada dos recursos e as-
sim, obter uma maior rede de atendimento e especia-
lidade necessária para cada sub-região. E ressalta tam-
bém, a importância de o servidor recorrer e questionar 
ao Planserv sobre os problemas enfrentados no mo-
mento do acesso ao plano. “As cotas não são medidas 
de redução do sistema, com medidas de restrição ao 
acesso. Espero contar com o servidor para saber o que 
está acontecendo lá na ponta. É muito importante que 
cada servidor/benefi ciário pergunte ao Planserv qual o 
problema”, fi rmou Cristina.

Os servidores presentes puderam contar com circuito 
de saúde do programa “Sou Mais Saúde”, por meio de 
aferição de pressão arterial, dosagem de glicemia, cál-
culo de IMC, verifi cação de circunferência abdominal, 
teste de glicemia, orientações nutricionais e da práti-
ca de exercícios. “O programa sou mais saúde tem o 
foco na prevenção e na promoção de agravos. Onde 
vão acontecer tele mapeamentos, a fi m de conhecer a 
população do Planserv e a partir daí elaborar uma linha 
de cuidado prescrita para o usuário” explicou Adriana 
Kramm, coordenadora da Atenção Integral à Saúde da 
empresa Qualirede contratada para comandar proces-
so de “modernização e fortalecimento” do plano.

Ao fi nal do evento, Firmino Júlio, presidente do Fórum 
dos Técnicos, entregou buque de fl ores à Cristina Car-
doso, em agradecimento. O evento contou com a pre-
sença de representantes de grandes entidades como 
Fetrab, Sinpojud, Aduneb, CTB, APLB e Sintag. 



www.sintestba.com.br/novosite - www.sintestuefs.com.br

2

D ando continuidade à busca de 
estabelecer um diálogo voltado 
à resolução das reivindicações 
da categoria dos servidores téc-

nico-administrativos das Universidades 
Estaduais da Bahia (UNEB, UEFS, UESC, 
UESB), o Fórum dos Técnicos vem desde 
o início do ano pressionando o Governo 
a negociar pontos da pauta externa, por 
meio de ações como, entrega de ofício 
diretamente nas mãos do governador so-
licitando reunião de emergência, durante 
evento promocional do carnaval, e inúme-
ras reuniões na Secretaria de Administra-
ção do Estado (SAEB).

O Fórum vem discutindo com a Saeb pon-
tos da pauta e externou o seu desconten-
tamento com a situação vivenciada nas 
universidades e as expectativas de pleito 
das reinvindicações agora em 2018. Como 
resultado, algumas ações já foram coloca-
das como propostas a serem atendidas a 
partir do mês de maio como, o aumento 
do auxílio-alimentação de R$ 9,00 para R$ 

Estatuinte na UESCAs lutas do Fórum dos Técnicos pela pauta de 
reinvindicações junto ao Governo do Estado

N a Universidade Estadual de San-
ta Cruz (UESC) será desenca-
deado em 2018 o processo de 
Estatuinte. O momento será de 

discussão e reelaboração do Estatuto da 
Universidade. Nesta oportunidade será 
debatido qual modelo de Universidade a 
Comunidade Acadêmica pretende.

No sentido da democratização do poder 
decisório, hoje, centralizador na UESC, o 
papel do Sindicato dos Servidores Admi-
nistrativos é, indispensavelmente, estra-
tégico. Questionar, criticar, sugerir e pro-
por uma Universidade que se guie à luz 
da gestão compartilhada e democrática é 
um dos grades desafi os.

A correlação e confl ito de forças em um 
processo desta natureza serão evidentes. 
Apesar da jovialidade de nossa Institui-
ção, então 27 anos. Reitera-se a qualida-

12,00 reais, ainda em maio, e em outubro 
passar para R$ 15,00 reais. Referente às 
Promoções 2017 e Progressões 2018, o 
Fórum dos técnicos enviou documento a 
SAEB, solicitando a ampliação do quadro 
de vagas e acesso ao número de vagas 
das universidades, que o Conselho de 
Política de Recursos Humanos (COPE) ve-
nha aprovar. O documento ainda pautou 
que a Progressão 2018 inicie no período 
correto, maio, concomitante com a Pro-
moção 2017. Sobre o cronograma, “É 
possível que aconteça, mas mesmo que 
exceda algum período, o importante é 
que o pagamento com retroatividade 
será assegurado” garantiu o superinten-
dente de Recursos Humanos do Estado, 
Adriano Tambone.  Já sobre extensão de 
carga horária de 30h para 40h, é prevista 
a liberação também para maio.

O Fórum dos técnicos segue empenhado na 
luta pela manutenção e conquista dos diretos 
da categoria, atuando incessantemente, pelas 
reinvindicações dos servidores.  
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Sintest/BA comemora o Dia Internacional da 
mulher com ciclo de palestras e mesa redonda.

E    m comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher o Sintest, no dia 
08 de março, o Sintest, realizou 
um ciclo de palestras no auditório 

do Departamento de Ciências da Vida 
(DCV I), prédio I, Campus I, da Univer-
sidade do Estado da Bahia (UNEB), e 
debateu o tema “O Papel da Mulher na 
Sociedade Contemporânea”.  A ação 
foi uma parceria do Sintest/Uneb com o 
Departamento Permanente de Assédio 
Moral e Sexual do SINPOJUD (Sindica-
to dos Servidores do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia), com o objetivo de 
promover a valorização, o respeito, o 
bem-estar e a autoestima das mulheres, 
exaltando a beleza de todas, celebrado 
no dia 08 de março.

Em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher o Sintest, no dia 08 de março, 
o Sintest, realizou um ciclo de palestras 
no auditório do Departamento de Ciên-
cias da Vida (DCV I), prédio I, Campus 

I, da Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), e debateu o tema “O Papel da 
Mulher na Sociedade Contemporânea”.  
A ação foi uma parceria do Sintest/Uneb 
com o Departamento Permanente de 
Assédio Moral e Sexual do SINPOJUD 
(Sindicato dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia), com 
o objetivo de promover a valoriza-
ção, o respeito, o bem-estar e a au-
toestima das mulheres, exaltando a 
beleza de todas, celebrado no dia 
08 de março.

A mesa de abertura foi composta 
por a assistente social Acksandra 
Souza do Departamento Perma-
nente de Assédio Moral e Sexual 
do SINPOJUD, Maria José Silva, 
diretora de assuntos Jurídicos do 
SINPOJUD, Ivanilda Souza de Brito, 
presidente do Sindsaúde e Cristiane 
Ferreira, ouvidora da Uneb. 

Em seguida, ocorreu a pales-
tra de abertura, ministrada por 
Natália Gonçalves, presidente 
da União Brasileira de Mulhe-
res (UBM-BA). Num segundo 
momento, aconteceram às pa-
lestras “Liderança Feminina” 
ministrada pela empreendedo-
ra e empresária do Grupo Hino-
de, Daiana Gomes, e a palestra 
“Saúde da mulher”, por Ana 
Paula Leme, professora e fi sio-
terapeuta do curso de Fisiote-
rapia da Uneb, e uma atividade 
de massoterapia com o profes-
sore coordenador de cultura de 
desportos, Dilton Cerqueira.

Já no Anfi teatro, localizado no segun-
do módulo do campus da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (Uefs), a 
diretoria do Sintest/Uefs promoveu uma 
mesa redonda intitulada “Mulheres em 

Liderança: Empoderamento, Desafi os e 
Conquistas”, com o objetivo do evento 
foi fortalecer as lutas femininas em bus-
ca por respeito, dignidade e igualdade 
de oportunidades; as mulheres ainda 
têm de lutar contra os retrocessos pro-
movidos pelo governo atual para que 
não retirem direitos conquistados.

Para compor a mesa foram convidadas, 
a ex-reitora da Uefs, Anaci Bispo Paim; 
a presidente e fundadora da Casa de 
Amparo ao Idoso e a Criança com cân-
cer, Pastora Blandina Almeida de Assis 
Mazza; a presidente do Núcleo Cultural 
e Educacional Odungê e do Conselho 
Municipal das Comunidades Negra e 
Indígena, Lourdes Santana, a deputada 
estadual Fabíola Mansur; representando 
a Setre, e a presidente da Fetrab, Mari-
nalva Nunes. Para abertura da mesa foi 
convidado o professor Evandro do Nas-
cimento Silva, reitor da Uefs.

.

de conservadora da cultura organizacional 
uesquiana, que (in) conscientemente bus-
cará conduzir a Estatuinte em favor da ma-
nutenção do status-quo, hoje, vivenciado 
na Instituição que experimenta apenas um 
modelo de gestão, baseado na centraliza-
ção do poder de decisório.

Os desafi os serão diversos, mas esta ja-
nela de oportunidades de transformação 
profunda e radical da Instituição, não pode 
passar incólume, temos que micro-revolu-
cionar a Universidade! E nosso papel, en-
quanto servidores administrativos, não é 
de coadjuvante neste processo; mas sim, 
de um dos agentes principais na promoção 
de mudanças necessárias no seio da Uni-
versidade! Logo, compremos essa briga!!

Rafael Bertoldo
Vice-Presidente da AFUSC (Sindicato dos 
funcionários da UESC - Ilhéus/BA)
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