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28 de abril, dia marcado para parar o Brasil! 

SiNdSerM realiza assembleia Geral com participação histórica de mais de 800 servidoras (es) da categoria
                                                                                                                                                                                                             leia na página 8

Coletivo de
gênero e
classe

O coletivo de gênero e 
classe do SINDSERM 

convida a todos os coleti-
vos de luta das mulheres, 
LGBTs, de negras e negros 
para se somarem nas lutas 
contra as opressões. Um 
calendário de lutas está 
sendo conformado para 
orientar as mobilizações 
que contarão com apoio do
SINDSERM.

leia na página 6

SINDSERM inicia negociação da pauta de 
reivindicações com a PMT.

leia na página 3

Eventos nacionais
O SINDSERM levou delegações para dois 

importantes espaços nacionais. Em mar-
ço, servidores e membros da direção participa-
ram de um ato em Brasília-DF contra a Reforma 
da Previdência. E no início do mês de abril a 
direção esteve presente na reunião da Coorde-
nação Nacional da CSP-Conlutas em São Paulo.

leia na página  5

Refl exões sobre a Meritocracia na Educação 
Municipal de Teresina.

leia página 6

Seminário sobre Reforma da Previdência reú-
ne movimentos de esquerda.  

leia na página 5

Coluna Legal. Enquanto PMT alega contenção 
de gastos, secretário de educação acumula 

cargos ilegalmente.
leia na página 7

Greve  Geral!
leia nas páginas centrais
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Rápidasápida Editorial
Agentes da STRANS em busca de me-
lhorias 

Agentes da STRANS procuraram o 
SINDSERM para acompanhar a luta da 
categoria por melhorias nas condições 
de trabalho. As (os) servidoras (es) 
apresentaram as pautas, na sede do sin-
dicato, para diretores e assessores jurí-
dicos com intuito de debaterem uma 
solução para os problemas.

Diretoras (es) do SINDSERM realizam 
visitas diárias

Representantes do SINDSERM reali-
zam visitas diárias aos locais de traba-
lho para levantar as demandas das (os) 
servidoras (es) públicas (os) municipais 
e buscar melhorias. 

Luta no SAMU
Em adesão à greve da saúde muni-

cipal, servidoras(es) do SAMU Teresina 
realizaram uma mobilização histórica 
da categoria reivindicando a devolução 
das gratifi cações retiradas de manei-
ra arbitrária pelo presidente da FMS, 
Sílvio Mendes (PP) e denunciando o 
sucateamento do serviço na capital. A 
reivindicação foi conquistada mas luta 
continua. O SAMU mostrou o caminho 
para conquistar as vitórias: na luta!

“Com Base na Opinião”
O SINDSERM disponibiliza o e-mail 

da assessoria de comunicação para re-
cebimento de artigos que poderão fa-
zer parte do nosso jornal e blog. O en-
dereço de e-mail é: 
ascomsindserm@gmail.com.

Fazendo Arte

Ponto G: Gritantes
 Grafi cos

se Grave, a Greve, 
que se Grave

aos Gritos,
para o Gozar 

dos Grevivos...

luiz Filho de Oliveira | Prof. da
 rede municipal de Teresina

No último dia 18, o SINDSERM completou 
28 anos. O sindicato que representa uma 
das categorias mais combativas do Estado 
do Piauí, começou o ano de 2017 a todo va-
por. Dirigimos uma ocupação à SEMA com 
agentes de portaria que tiveram descontos 
em seus contracheques ainda nos primeiros 
dias de gestão “SINDSERM de volta para as 
lutas!”. 

No mesmo fôlego, iniciou-se uma greve 
defensiva na saúde municipal, por conta da 
retirada de gratifi cações por insalubridade 
e por periculosidade de algumas catego-
rias, por parte da FMS. A greve na saúde 
durou 40 dias e diversos setores aderiram, 
atingindo seu auge com o apoio massivo 
da população às manifestações inéditas e 
das(os) servidoras(es) do SAMU.

Os servidores e as servidoras munici-
pais também protagonizaram as lutas 
no 8 de março e na greve geral de 15 de 
março. No Dia Internacional de Luta da 
Mulher Trabalhadora, a Secretaria de As-
suntos da Mulher, em conjunto com o Co-
letivo de Gênero e Classe do SINDSERM, 
promoveu uma mesa de conversa com as 
mulheres da categoria. Na tarde, as servi-
doras públicas municipais de Teresina se 
uniram com outras mulheres trabalhado-
ras em um ato que fechou a Frei Serafim. 
Na Assembleia Geral de 15 de março qua-
se 800 servidores e servidoras assinaram 
o livro de frequência no Teatro de Arena 
para a primeira assembleia da nova ges-
tão do SINDSERM, número que bateu 

todos os recordes de participação em as-
sembleias. 

Logo em seguida, estas(es) 
trabalhadoras(es) tomaram as ruas do cen-
tro da cidade juntamente com outras cate-
gorias numa manifestação em resposta aos 
ataques desferidos contra a classe trabalha-
dora pelos governos federal, de Michel Te-
mer (PMDB), estadual, de Wellington Dias 
(PT), e municipal, de Firmino Filho (PSDB), 
para benefício exclusivo da burguesia na-
cional e internacional. Nesta luta contra 
as reformas trabalhista e previdenciária, e 
contra a terceirização e precarização do tra-
balho promovidas pelo Congresso compro-
metido com os interesses da burguesia, é 
que a categoria dos municipais permanece 
mobilizada, sem perder de vista, no entan-
to, o combate ao assédio moral promovi-
dos por Firmino Filho e seus asseclas. 

O SINDSERM já protagonizou, juntamen-
te com outras organizações, lutas que mo-
vem milhares de pessoas e são vitoriosas, 
como o #ContraOAumento2011 e o #Con-
traOAumento2012 (no ano seguinte Jorna-
das de Junho de 2013 em todo o Brasil), que 
rebatizaram a principal avenida de Teresina 
com o nome de “Avenida dxs Indignadxs”.

Agora estamos novamente diante de 
uma grande mobilização da classe traba-
lhadora: A GREVE GERAL! FORA TEMER 
E TODOS(as) OS(as) CORUPTOS(as) DO 
CONGRESSO NACIONAL! Façamos a luta 
até a batalha fi nal. SINDSERM de volta 
para as lutas!
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Nesta primeira reunião foram 
debatidos alguns pontos de pauta 
mais gerais, relacionados a todas(os) 
as(os) servidoras(es) municipais, de 
setores mais amplos da categoria e 
assumido o compromisso de um ca-
lendário de reuniões semanais para 
debater os outros pontos da pauta. 
Logo abaixo relatamos o posiciona-
mento da SEMA nas questões gerais 
da pauta que foram debatidas nesta 
primeira reunião:

 
1.  Reajuste Salarial com reposição 

das perdas, que atingem o índice de 
43,25%, calculado pelo ICV-DIEESE.

Posição do SINDSERM: No pri-
meiro ponto de pauta, o SINDSERM 
apresentou os cálculos realizados por 
uma economista contratada, apresen-
tando a necessidade de um reajuste 
salarial para recomposição de perdas 
salariais da ordem de 43,25%. A Comis-
são de Negociação afirmou que tem 
muitas sugestões para a contenção de 
gastos, principalmente em relação ao 
que é repassado às empresas através 
da terceirização, ressaltando que o 
reajuste linear deveria ser bem maior 
que a inflação, para que seja iniciado 
um processo de recuperação das per-
das salariais acumuladas.

Resposta da PMT: A administração 
adotou uma postura “cautelosa”, afir-
mando estarem com o compromisso 
de reduzir os gastos da Prefeitura em 
torno de R$ 62 milhões neste ano. In-
formaram que a folha de pagamento 
custa R$ 100 milhões por mês e que 
cada ponto percentual acrescentaria 
R$ 1 milhão à folha de pagamento. 
Assumiram compromisso de informar 
o reajuste proposto pela PMT até o 
dia 14 de maio, não encaminhando à 
Câmara sem antes debater com o SIN-
DSERM. Sobre o direito do magistério 
a receber o reajuste linear geral agora 
em maio, foi informado que já existe 
uma ação do sindicato na justiça des-

SINDSERM inicia negociação da Pauta
de Reivindicações com a PMT
Na segunda-feira (24), a direção do Sindicato das(os) Servidoras(es) 

Públicas(os) Municipais de Teresina (SINDSERM) esteve reunida com o Se-
cretário Municipal de Administração e Recursos Humanos (SEMA), Manoel 

de Moura Neto, para discutir os pontos de pauta aprovados na Assembleia Geral do 
SINDSERM realizada no dia 28 de março. A reunião foi marcada após as mobiliza-
ções da Campanha Salarial de 2017, visando atender demandas gerais da categoria 
e as específicas de cada setor.

de 2013 e que, provavelmente, a PMT 
aguardará a decisão judicial.

 
2. Atualização e pagamento retro-

ativo das mudanças de nível.
 Posição do SINDSERM:  A Comis-

são cobrou que a PMT conceda todas 
as mudanças de nível e pague o retro-
ativo às(aos) servidoras(es) que já fo-
ram promovidas(os).

Resposta da PMT: A SEMA afirmou 
que já foi realizada uma grande quan-
tidade de mudanças de nível em 2015 
e 2016. Não informaram sobre como e 
quando iniciarão o pagamento retroati-
vo das novas promoções. A negociação 
continuará na próxima reunião. 

 
3. Pagamento da ação níveis (Pro-

cesso nº 001.02.009.017.0), que se en-
contra em fase de execução e já tem 
cálculo dos valores.

 Posição do SINDSERM: Esta ação 
é muito antiga, já transitou em jul-
gado e está em fase de execução há 
muito tempo. Os cálculos já foram 
individualizados e a Comissão de Ne-
gociação do SINDSERM exige que os 
valores entrem na dívida ativa até o 
mês de junho, para que seja possível 
pagar o precatório de cerca de R$ 85 
milhões em 2018.

Resposta da PMT: Consultarão 
o Secretário de Finanças e o Prefei-
to sobre como pagar estes valores, 
que somam aproximadamente R$ 85 
milhões. Na quinta feira, 04 de maio, 
data marcada para a próxima reunião 
de negociação, trarão uma resposta.

 4. Criação de CIPA’s em todos os 
órgãos com 100 (cem) servidoras(es) 
ou mais.

 Posição do SINDSERM: O sindicato 
exigiu que fossem eleitas Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes 
(CIPA’s) em todos os locais de traba-
lho com 100 (cem) funcionárias(os) 
ou mais, conforme prevê a legislação.

Resposta da PMT:  Firmaram com-
promisso de realizar um levantamen-
to até a próxima reunião (04 de maio) 
dos locais com 100 servidoras(es) ou 
mais, para iniciar essa discussão na 
próxima reunião.

 
5. Calendário de mudanças de ní-

vel programadas.
 Posição do SINDSERM: Quanto à 

reclamação do SINDSERM sobre a fal-
ta de critérios objetivos para a conces-
são das mudanças de nível a Comissão 
citou, inclusive, uma publicação do 
Diário Oficial em que as mudanças de 
nível foram concedidas apenas às Di-
reções de escolas e CMEI’s. Na saúde 
ocorreu situação semelhante e a con-
cessão dos níveis foram apenas para 
duas categorias.

Resposta da PMT: Afirmaram que 
os órgãos da administração direta e 
indireta têm autonomia para informar 
a lista das(os) servidoras(es) que de-
verão mudar de nível, mas entrarão 
em contato com todas(os) para uma 
tentativa de padronização.

 
6. Divulgação dos contracheques 

cinco dias antes do pagamento.
Posição do SINDSERM: A Co-

missão reivindicou a divulgação 
com antecedência para que as(os) 
servidoras(es) se programassem para 
qualquer eventualidade.

Resposta da PMT: Assumiram 
compromisso de divulgar os contra-
cheques online, com pelo menos três 
dias de antecedência, a partir da refe-
rência maio de 2017.

 
7. Auxílio-alimentação a to-

-das(os) as(os) servidoras(es) que se 
enquadram nas condições legais de 
recebê-lo.

 Item ainda não foi debatido.
 
8.  Auxílio-creche ou creche nos 

locais de trabalho.
 Item ainda não foi debatido.
 
9.  Combate ao assédio moral em 

todos os órgãos da PMT.
Posição do SINDSERM: Criação 

de equipe paritária entre PMT e SIN-
DSERM para acompanhar e resolver 
os casos de assédio e opressão nos 
locais de trabalho.

Resposta da PMT: ainda não se po-
sicionaram.

 
10. Eleições diretas para as di-

reções de todas as escolas, CMEIS 
e hospitais, garantindo-lhes auto-
nomia.

Posição do SINDSERM: O sindica-
to defende a democratização destes 
espaços.

Resposta da PMT: Ainda não se 
posicionaram.

 
11.  Precatório do FUNDEF
Posição do SINDSERM: A Comis-

são solicitou a informação de como 

e quando pretendiam pagar o preca-
tório do FUNDEF, e ainda quem teria 
direito ao benefício da ação, na inter-
pretação da PMT. Ressaltamos que 
as(os) aposentadas(os) não deveriam 
ser excluídas(os).

Resposta da PMT: Trarão essa in-
formação na próxima reunião.

 
12.  Devolução de 100% do Imposto 

Sindical descontado no contracheque 
de março de 2017

Posição do SINDSERM: A Direção 
eleita do SINDSERM já iria devolver 
os 60% do Imposto Sindical que se-
riam repassados à entidade, pois 
discordamos da legislação, uma vez 
que não é uma contribuição volun-
tária. No entanto, foi publicada no 
Diário Oficial da União, no dia 6 de 
abril, a Portaria nº 421, de 5 de abril 
de 2017, suspende os efeitos da Ins-
trução Normativa/MTE nº 1 de 17 de 
fevereiro de 2017 que tratava dos 
procedimentos a respeito da con-
tribuição sindical que agora estão 
sem efeito. Ou seja, após a realiza-
ção dos descontos o Ministério do 
Trabalho baixou uma portaria deso-
brigando o desconto para o serviço 
público. Como o repasse ainda não 
havia sido feito, foi protocolado um 
ofício na PMT para que não efetue o 
repasse e faça a devolução integral 
do desconto.

Resposta da PMT:  O secretário de 
administração afirmou que, a partir da 
solicitação do SINDSERM, decidiram 
não repassar a nenhuma entidade o 
que foi descontado como imposto sin-
dical no mês de março. Segundo ele, 
a devolução será realizada na próxima 
rodada da folha (Maio/2017).

           
Confira a Pauta de reivindicações 

completa no blog do SINDSERM: sin-
dsermthe.blogspot.com.br. 
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A Greve Geral como resposta aos ataques
promovidos pelo Governo Temer (PMDB) 

O conjunto de re-
formas previden-
ciária, trabalhista 

e o projeto de terceiriza-
ção apresentado pelo Go-
verno Federal provocou 
a classe trabalhadora a 
organizar uma data histó-
rica para mobilizações e 
paralisações Brasil a fora, 
com chamamento feito 
por todas as centrais sin-
dicais do país. Um 28 de 
abril diferente, uma data 
para Greve Geral no Brasil. 
A classe trabalhadora res-
ponderá a todos 
esses ataques com 
luta nas ruas e mo-
bilizações estraté-
gicas.

Projetos como o da 
Reforma da Pre-

vidência desconside-
ram totalmente a luta 
diária de brasileiras(es) 
que enfrentam a po-
breza, a instabilidade 
e o desemprego, ainda 
mais atacados pela ter-
ceirização (Projeto de 
Lei 4302/1998), aprova-
da no último dia 23 de 
março pela Câmara dos 
Deputados, que libera a 
terceirização de manei-
ra irrestrita.  

Para aprofundar o 
arrocho sobre as(os) 
trabalhadoras(es), Te-
mer (PMDB) apresenta 
a proposta de Reforma 
Trabalhista que pro-
porcionará acordos ou 
convenções coletivas 
se sobrepondo aos di-
reitos estabelecidos em 
Lei; retirará o direito de 
representação sindical 
nos locais de trabalho; 
permitirá acordos indi-
viduais para definição 
de jornadas de traba-
lho; parcelamento de 
férias; regulação de 
banco de horas e tra-
balho em casa; com-
prometimento de con-
quistas históricas como 
férias, 13º salário e to-

das as recomendações da Con-
solidação das Leis do Trabalho 
(CLT). 

Sob o mote “28 de abril: Va-
mos parar o Brasil!”, as centrais 
sindicais fazem um chamado 
para derrotar esta e a temida 
Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) 287/2016, a Reforma 
da Previdência. O projeto so-
freu algumas mudanças após a 
pressão popular que ocupou as 
ruas do país no dia 15 de março. 
Dentre as alterações está a redu-
ção da idade mínima de aposen-
tadoria para mulheres que, no 
projeto original, era de 65 anos 
e agora passou para 62. Isso não 
diminui em termos práticos o re-
flexo que terá a proposta na vida 
das mulheres, caso seja aprova-

da. As mulheres ainda ocupam 
a maior parte dos postos de 
trabalho informal, sofrem com 
as duplas ou triplas jornadas e 
historicamente recebem salários 
menores que os homens. 

Mesmo com as alterações, o 
projeto ainda prevê um tempo 
de contribuição de 40 anos para 
recebimento integral, válido 
para trabalhadoras(es) do re-
gime privado ou servidoras(es) 
públicas(os). Sob o falacioso ar-
gumento de rombo previdenciá-
rio, o governo quer colocar nas 
costas e nas contas da classe tra-
balhadora, o pagamento da crise 
econômica, os altos juros pagos 
aos bancos, o peso da dívida ex-
terna e toda a lógica que quebra 
diariamente o país. 

Essa política de retirada de 
direitos e corrupção não se dá 
a partir de agora, trata-se de 
uma continuidade ao que ocor-
ria também nos governos do PT, 
apenas se intensificando com 
Temer. Cada vez mais impopular 
nas pesquisas, Temer governa 
mediante escândalos que ocu-
pam as principais notícias com 
denúncias, centenas de investi-
gações pela operação Lava Jato 
e ainda as gigantescas listas de 
Fachin e Odebrecht, incluindo a 
presença do prefeito de Teresi-
na, Firmino Filho (“Fifi” - PSDB). 

O 28 de abril deve-
rá ser apenas o início 

de mobilizações 
às quais a classe 
trabalhadora es-
tará empenhada 

em construir 
contra as refor-

mas e os ata-
ques de todos os 
governos. a Gre-

ve Geral para 
barrar as refor-

mas se fortalece 
em todo o país 

com a adesão 
dos sindicatos, 

movimentos 
populares e 

estudantis que 
não aceitam as 

ameaças ao pre-
sente e também 
ao futuro. Greve 

Geral no 28 de 
abril para parar 
o brasil!; Contra 

as reformas da 
Previdência e 

Trabalhista e a 
Terceirização; 

Por emprego e 
nenhum direito 

a menos; Fora 
Temer e seus 

aliados.
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Representantes da base 
e diretoras (es) do SIN-
DSERM estiveram em 

Brasília no dia 28 de março para 
a construção do ato nacional 
contra a Reforma da Previdência, 
onde acontecia uma audiência pú-
blica sobre a proposta na Câmara 
Federal. A partida da delegação 
ao Distrito Federal respeitou uma 
deliberação da Assembleia Geral 
do dia 15 de março, onde estive-
ram presentes mais 800 servido-
ras (es) municipais de Teresina.

Além dos representantes do 
SINDSERM Teresina, também 
compareceram outros coleti-
vos de luta como a Central Sin-
dical e Popular - CSP Conlutas, 
Sindicato Nacional dos Docen-

tes das Instituições de Ensino 
Superior (Andes), Sindicato Na-
cional dos Servidores Federais 
da Educação Básica, Profissio-
nal e Tecnológica (Sinasefe), 
Sindicato dos Servidores da 
Justiça (Sindjus) e o Movimen-
to Autônomo  de Aposentadas 
de Minas Gerais.

Enquanto acontecia o ato, 
um representante da delega-
ção conseguiu acesso a Audiên-
cia Pública, onde acompanhou 
questões acerca da votação da 
PEC 287. A realização do ato na-
cional fortaleceu e impulsionou 
as demandas de novos eventos, 
como a preparação da GREVE 
GERAL das (os) trabalhadoras 
(es) no dia 28 de abril.

Delegação do SINDSERM fortalece ato nacional 
contra a Reforma da Previdência em Brasília

Um importante passo para a 
classe trabalhadora brasilei-
ra, dadas as condições atu-

ais da conjuntura nacional, foi a de-
cisão conjunta das centrais sindicais 
pela organização da Greve Geral 
que acontecerá no dia 28 de abril, 
contra as reformas da Previdência, 
Trabalhista e contra as terceiriza-
ções pautadas pelo governo Temer 
(PMDB). E para fortalecer esse ato, 
a Central Sindical e Popular Conlu-
tas (CSP-Conlutas), reuniu em São 
Paulo-SP, entre os dias 7 e 9 de abril, 
a coordenação nacional e entidades 
filiadas de todo o Brasil. 

Após as discussões de conjun-
tura foram realizadas reuniões se-
toriais, das quais a delegação do 
SINDSERM acompanhou os traba-
lhos setoriais nos grupos de Edu-
cação, Negros e Negras, Mulheres 
e Comunicação. Ocorreram, além 
destes, reuniões setoriais de Ser-
viço Público, Saúde do Trabalha-
dor, LBGT, Setorial do Campo e 
Internacional.

Foi aprovado pelo plenário que 
as mobilizações das entidades e mo-
vimentos filiados à CSP-Conlutas se-
guirão as bandeiras de luta: GREVE 
GERAL: 28 de Abril, vamos parar o 

Brasil!; Contra as reformas da Previ-
dência e Trabalhista e a Terceiriza-
ção; Por emprego e nenhum direito 
a menos; Fora Temer e todos os cor-
ruptos do Congresso!

Foram aprovados também: a 
produção de cartilhas (LBGT, Mu-
lheres, Negros e Negras); forta-
lecimento das atividades durante 
o mês de junho (mês dedicado às 
questões LGBTs); construção da 
Greve Geral de 28 de abril na cidade 
e no campo; solidariedade ao povo 
sírio; dar o recorte de gênero ao 28 
de abril (mostrar como as reformas 
afetam a vida das mulheres e dos 
setores oprimidos); viralizar os ma-
teriais de comunicação que tratem 
do 28 de abril; incorporação na CSP-
-Conlutas e entidades filiadas do dia 
21 de março (Dia Internacional de 
Luta Contra o Racismo); aprovação 
de moção de repúdio ao Deputado 
Federal Jair Bolsonaro por declara-
ções machistas, racistas, xenófobas 
e lgbtfóbicas no Clube Hebraica do 
Rio de Janeiro há cerca de uma se-
mana. Ao final, foi aprovado uma 
Resolução de conjuntura e ativida-
des da Coordenação Nacional que 
pode ser lida no site www.cspcon-
lutas.org.br. 

Após decisões tomadas na Assembleia Geral, dia 15 de março, 
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina 

(SINDSERM) organizou o Seminário sobre a Reforma da Previdên-
cia, no dia 21 de março, na sede do Sindicato em Estabelecimento 
de Saúde do  Piauí  (SINDESPI).

SINDSERM realizou Seminário sobre a Reforma da Previdência

O evento contou com a parti-
cipação de servidoras (es) 

municipais, de representantes de 
instituições sindicais, movimen-
tos sociais e políticos. Além deles, 
teve também Gisvaldo Oliveira do 
Movimento por uma Alternativa 
Independente e Socialista (MAIS), 
Emerson Samuel (Insurgência /

PSOL), José Rodrigues do Sindi-
cato dos Correios e PCB, Daniel 
Solon (PSTU), e o presidente do 
SINDSERM, Sinésio Soares, que 
falaram sobre as medidas abusi-
vas do governo Michel Temer à 
classe trabalhadora e reforçaram 
a luta de todos contra a Reforma 
da Previdência no país.

CSP-ConlutaS reuniu entidades
de todo o país  para fortalecer
a Greve Geral de 28 de abril
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NNas escolas e CMEIs da 
rede municipal de Teresina 
impera uma “concepção 

pedagógica” que não foi discu-
tida com nenhuma(um) das(os) 
milhares de profissionais que atuam 
diariamente em cada unidade de 
ensino. A obsessão da Secretaria 
Municipal de Educação (SEMEC) 
em obter “indicadores de sucesso” 
beira à insanidade. Reforçado por 
uma cobertura midiática que não 
coloca exatamente a realidade da 
educação municipal, a propaganda 
induz as(os) profissionais à busca 
incessante por resultados, visto 
que o desempenho no Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) passa a ser a única 
possibilidade de mudanças de nível 
ou melhorias salariais.

Políticas como o Programa 
de Valorização do Mérito 
(PVM), que premia profis-

sionais de unidades de ensino onde 
as(os) alunas(os) obtém boas no-
tas em provas padronizadas, fazem 
parte de uma vertente da ideologia 
neoliberal: a Meritocracia. Esta en-
volve premiações por desempenho, 
a medição da eficiência, as parcerias 
público-privadas, entre outras ações. 

Reformas educacionais base-
adas na lógica do mérito são in-
centivadas por organismos inter-
nacionais como o Banco Mundial, 
Unesco, Unicef, Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvol-
vimento (BIRD), Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), 
entre outros. Desde 1989, quando 

IDEB e a meritocracia na Educação Municipal de Teresina

o neoliberalismo identifica a “crise 
de eficiência, eficácia e produtivi-
dade” dos sistemas educacionais 
da América Latina, os referenciais 
da economia de mercado são trans-
feridos para a educação. No Brasil, 
tais políticas começam a ser aplica-
das no Governo Collor, entre 1989 
e 1992, aprofundando-se nos dois 
mandatos de Fernando Henrique 
Cardoso a diante. Dessa forma, 
acompanha-se um crescimento da 
competição na educação com a im-
plementação de constantes avalia-
ções que mais assemelham-se a um 
controle de qualidade da produção. 
O princípio seria dar aumento à(ao) 
professora(or) que fizer as(os) 
alunas(os) aprenderem e punir a(o) 
que não consegue. 

Surgem então inúme-
ras avaliações deste tipo 
por parte do Ministério da 
Educação e secretarias de 
educação em todo o país: 
ENADE, ENEM, SAEB, Prova 
Brasil, entre outros. O dis-
curso neoliberal apregoa 
que este processo é o único 
meio para se alcançar a de-
sejada qualidade do sistema 
educacional, subordinando 
o sistema educacional às 
necessidades do mercado 
de trabalho e aumentando 
a importância da Educação 
à Distância - EAD (menos 
onerosa e “mais eficiente”). 
Esta permite uma formação 
rápida conforme as exigên-
cias do mercado e a lógica 
neoliberal: mais pessoas 
formadas, mais concorrên-
cia pelas vagas no chamado 
“exército de reserva”, o que 
colabora para a desvaloriza-
ção salarial.

A reforma da previdência 
feita por Lula em 2003, aumentan-
do a idade mínima para a aposen-
tadoria (e o iminente fim da apo-
sentadoria com a PEC 287/2016), 
os cortes de verbas, os salários 
achatados, o número excessivo de 
alunas(os) por sala, o aumento da 
sobrecarga de trabalho, o recreio 
orientado ou compensado, cum-
primento do Horário Pedagógico 
(HP) obrigatoriamente na escola, o 
assédio moral, privatização da me-
renda, são exemplos de ações que 
provocam o adoecimento do ma-
gistério (depressão, síndrome de 
Burnout, câncer e várias outras do-
enças) e aumentam a quantidade 
de licenças de saúde, readaptação 
e faltas ao trabalho. 

O Ministério da Educação per-
deu R$ 1.9 bilhões em cortes no ano 
de 2012 (governo Dilma). O Estado 
reduz sua responsabilidade com o 
financiamento da educação, pois 
divide esta responsabilidade as em-
presas, as ONGs, os organismos 
multilaterais, etc., mas têm em suas 
mãos os resultados deste processo 
por meio das avaliações que aplica 
em nome da “qualidade total” (ter-
mo utilizado na produção de merca-
dorias e transportado para a educa-
ção) do ensino. 

A meritocracia destrói os planos 
de carreira, porque valoriza o ren-
dimento individual em detrimento 
da coletividade, em detrimento de 
uma carreira permanente. É cada 
um por si. Além disso, a falta de uma 
gestão democrática vem deixando 
o magistério ainda mais a mercê 
das pressões dos interesses das(os) 
gestoras(es) e distorcendo os re-
sultados avaliativos. Um estudo da 
consultoria Mcburg Kinsey analisou 
os países com melhor educação. A 
Finlândia teve o ensino mais bem 
avaliado. No entanto, os campeões 
de qualidade não premiam o mé-
rito. O foco está no recrutamento 
de bons profissionais e para atrair 
as(os) melhores os salários são altos 
e a carreira promissora.

Precisamos romper com a lógica 
meritocrática imposta na rede muni-
cipal de ensino. Não podemos fazer 
do insucesso e do erro fontes de cul-
pa ou castigo. O erro compõe o pro-
cesso de aprendizagem e faz parte 
da construção do domínio de novos 
conhecimentos, habilidades e ati-
tudes. Em Teresina já conseguimos 
derrotar o Provão, o Ranking de es-
colas e, certamente, derrotaremos o 
injusto Programa de Valorização do 
Mérito, ainda em vigor.

Coletivo de Gênero e Classe
receberá propostas de
atividades da base

O Coletivo de Gênero e Classe do 
SINDSERM está recebendo propostas 
para atividades alusivas ao Dia Inter-
nacional das(os) Trabalhadoras(es). 
As propostas deverão ser desenvol-
vidas no mês de maio, abordando a 
questão desta data de lutas para os 
setores oprimidos. Para isso, as(os) 
proponentes deverão entrar em 
contato pelo telefone institucional 
(86) 99802 9889 ou pelo e-mail da 
Assessoria de Comunicação do SIND-
SERM: ascomsindserm@gmail.com 
para propor atividades para o mês de 
maio, bem como em outras datas.

SAMU, HUT, Centro de Diag-
nóstico Raul Bacelar, Hospitais 
e Unidades Básicas de Saúde, 
GEVISA e CAPs demonstraram 
muita disposição para a luta na 
Greve da Saúde Municipal.

Os ataques do Presidente da 
FMS, Sílvio Mendes (PP), tive-
ram uma rápida resposta e a ca-
tegoria poderá retornar à greve 
a qualquer momento.  Todos os 
setores se encontram hoje em 
estado de greve e aguardam a 
negociação que foi aberta com 
a PMT. Caso não haja avanços, a 
disposição para a luta já foi de-
monstrada e poderão retornar 
à greve. Dezenas de filiações 
novas ao SINDSERM estão dia-
riamente acontecendo, o que 
fortalece a luta e amplia a capa-
cidade de conquistas.

Servidoras(es) da saúde
se  organizam no
SINDSERM para lutar
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Coluna Legal

Secretário de educação
acumula cargos
ilegalmente

A Constituição Federal (CF) de 1988, 
que rege o ordenamento jurídico 

do país e assegura diversas garantias in-
dividuais e coletivas, traz em seu artigo 
37, inciso XI, a proibição de acumulação 
remunerada de cargos públicos, exis-
tindo apenas três hipóteses legais de 
acumulação de cargos: a de dois cargos 
de professora (or); a de um cargo de 
professora (or), com outro técnico ou 
cientifi co; a de dois cargos ou empregos 
privativos de profi ssionais de saúde, com 
profi ssões regulamentadas.  

A CF determina ainda, que a remune-
ração de servidoras (es) públicas (os) fe-
derais não poderão ultrapassar o salário 
recebido por um ministro do Supremo 
Tribunal Federal. A mesma forma deve 
ser respeitada no âmbito municipal, 
pois com a entrada em vigor da Emenda 
Constitucional 41/2003, o teto máximo 
de remuneração municipal se limita pela 
remuneração da (o) chefe do poder exe-
cutivo, ou seja, a (o) prefeita (o). 

Ao Ministério Público fi ca a obriga-
ção de verifi car e tomar as providências 
necessárias em caso de irregularidades 
ou afronta à Lei, inclusive em casos de 
violação dos direitos. Por meio de de-
núncia sobre acumulação ilegal de car-
gos feita pelo SINDSERM, o MPE-PI pro-
pôs ação civil pública contra o secretário 
municipal de educação, no processo de 
número: 00028283720158180140. 

De acordo com o que vem sendo 
apurado pelo MPE, Kleber Montezuma 
exerce o cargo de secretário municipal de 
educação e cultura com remuneração de 
R$ 11.192,35. Com base no decreto 14.417, 
ele exerce o cargo de professor adjunto I, 
TI – 40 horas, do quadro de docentes da 
Universidade Estadual do Piauí tendo re-
muneração de R$ 7.211,00 e por fi m o mes-
mo é aposentado recebendo R$ 17.293,00 
(cargo de Técnico de Nível Superior C6), 
conforme portaria nº 1.440. Sendo assim, 
suas remunerações ultrapassam o teto 
remuneratório previsto no artigo 37, inci-
so XI da Constituição Federal, que é o sa-
lário do Prefeito, que gira em torno de R$ 
17.690,57. Segundo o MPE, a acumulação 
dos referidos cargos do secretário Kleber 
Montezuma Fagundes dos Santos é in-
constitucional, e assim, tidos como ilegais. 

O Tribunal de Contas da União es-
clarece que o fato da (o) servidora (or) 
licenciar-se, sem remuneração, do cargo 
público ou emprego que exerça em ór-
gão ou em entidade da administração 
direta ou indireta não permite que tome 
posse em outro cargo ou emprego públi-
co. A CF não permite o acúmulo de três 
cargos, empregos e/ou funções remune-
radas pelo Poder Público, ainda que exis-
ta a compatibilidade de horários, desta 
vez, é inadmissível a acumulação remu-
nerada de três ou mais cargos e empre-
gos, ainda que todos sejam passíveis de 
dupla acumulação, ou mesmo que um 
deles se refi ra à aposentadoria.  

O Ministério Público pediu a conde-
nação do secretário e a devolução dos 
valores recebidos por ele a partir de 30 
de setembro de 2014. Os valores passam 
do teto de remuneração a nível muni-
cipal, enquanto a acumulação ilegal, o 
afastamento imediato do cargo de Se-
cretário Municipal de Educação e Cultura 
ou imediata suspensão do pagamento 
do salário referente ao respectivo cargo.  

As equipes de mobilização 
do SINDSERM estão sen-
do muito bem recebidas 

na imensa maioria das unidades 
de ensino. Lutamos para que 
fosse garantida a eleição das 
direções de escolas e CMEIs e, 
felizmente, o reconhecimento 
das direções eleitas, que não 
são adeptas do autoritarismo 
do secretário de educação, 
nos permitiu fazer este breve 
levantamento das ilegalidades 
cometidas. A imensa maioria 
das(os) gestoras(es) não cai mais 
na armadilha de receber ordens 
verbais, sem nenhum documento 
e sem respaldo na legislação.

 Logo abaixo elencamos as 10 
ilegalidades mais comuns, principal-
mente em relação ao magistério, que 
a SEMEC impõe às direções, mas não 
tem coragem de assumir as ilegali-
dades:

 
1.  Imposição de Jornada diária 

Inconstitucional
A jornada de trabalho contra-

tada do magistério rede municipal 
estava sendo extrapolada em 20 ou 
40 minutos, conforme o contrato 
seja de 20 ou 40 horas semanais. 
A SEMEC não tem autonomia para 
mudar a jornada semanal e muito 
menos a jornada diária de 4 ou 8 ho-
ras. O SINDSERM já decidiu em As-
sembleia que não iremos cumprir a 
jornada inconstitucional, sendo que 
o sindicato assume a proteção de 
quem perseguido por este motivo. 
Além disso, exigiremos na justiça o 
pagamento das horas excedentes já 
trabalhadas. (Artigo 7º da Constitui-
ção Federal)

2.  Faltas ou reposição por causa 
de participação Assembleias Gerais 
(Limite anual de seis)

A participação em assembleia 
geral é considerada como efeti-
vo exercício, ou seja, considera-se 
como dia de trabalho. Informar 
como falta é falsidade ideológica. 
A maioria das direções de unidades 
de ensino está seguindo a orien-
tação do sindicato.  Não se pode 
confundir o direito do aluno (200 
dias letivos, que são responsabili-
dade do estabelecimento de ensi-

Cai fora, Montezuma!  Você não faz nada legal!

no) com o direito do professor. São 
regulamentações distintas e não se 
excluem mutuamente.  (artigo 26 da 
Lei 2972/2001)

3. Remoções ilegais
A SEMEC ou a Direção de escola 

não poder remover servidoras(es) 
para outra unidade sem uma justi-
fi cativa plausível. Todas as remo-
ções que não são solicitadas pela(o) 
servidora(or) devem ser informadas 
rapidamente ao SINDSERM.

4.  Reposição de ponto faculta-
tivo

Se o ponto não é registrado, se 
não existe falta, então, não há o que 
repor.

 5.  Redução arbitrária de carga 
horária de disciplinas

A SEMEC não tem autonomia 
para reduzir carga horária de nenhu-
ma disciplina como fez recentemen-
te. O SINDSERM tomará as medidas 
judiciais cabíveis.

6. O cargo de Superintendente 
é ilegal

As “capitãs do mato”, responsá-
veis pela tarefa de vigiar e pressio-
nar diretoras(es), pedagogas(os) e 
professoras(es), ocupam o cargo 
ilegalmente. Para existir, um cargo 

deve ser aprovado em 
forma de lei na Câmara 
Municipal e definido a 
forma de seu provimen-
to (se é por concurso ou 
comissionado). Quando 
exercido por profissio-
nal da categoria, trata-
-se de desvio de função. 
O SINDSERM denuncia-
rá ao Ministério Público 
mais uma ilegalidade da 
SEMEC.

7.  Faltas descontadas 
quando ainda há tempo 
hábil para reposição

Enquanto houver 
possibilidade de reposi-
ção, não devem ser infor-
madas faltas do magisté-
rio para desconto (artigo 
41-A, parágrafo 3º, da Lei 
Lei 2972/2001).

8. Estagiárias(os) assumindo 
titularidade de turmas e ocupan-
do vagas de efetivos

Assumem a responsabilidade 
de professoras(es), estando ain-
da em formação e recebendo um 
salário muito mais baixo. Devem 
ser auxiliares, pois não podem as-
sinar diário de classe como titula-
res das turmas . Os casos devem 
ser denunciados ao SINDSERM.

 9.  Cargo de Assessoria Jurí-
dica da SEMEC ocupado ilegal-
mente

O cargo deve ser provido atra-
vés de concurso e não indicação 
política, como ocorre agora.

10. Não concessão de licença 
para qualifi cação

O Secretário de Educação que 
se notabilizou por permitir que 
seu próprio irmão recebesse sa-
lário ilegalmente por 11 meses 
(numa fi ctícia licença para capa-
citação), vem negando a licença 
para quem realmente tem direito. 
O SINDSERM orienta a todas(os) 
que estejam, verdadeiramente, 
cursando mestrado ou douto-
rado e não tiverem a concessão 
da bolsa, que procurem nossa 
assessoria jurídica. 

O IAB e o retrocesso educacional do município na era Montezuma

Não gera surpresa, mas tem causado 
profunda indignação a professoras(es) 
e pedagogas(os), além de prejuízos 

ao processo educacional, a contratação e con-
sequente adoção do Programa ALFA E BETO 
como parâmetro metodológico e didático a ser 
seguido na Rede Municipal de Ensino. Dezoito 
milhões!(18 milhões). Esse foi o montante gasto 
até o momento com a contratação do ALFA e 
BETO. Sem licitação! 

De onde vem e a quem interessa o IAB? 

Por que contratar exclusivamente o IAB em 
meio a tantos outros programas educacionais 
e em detrimento dos livros do PNLD? O IAB é 
“parceiro” da PMT desde 2013, fornecendo 
produtos e serviços com uma altíssima rela-
ção custo- benefício, como os conhecidos bo-
nequinhos e fantoches de esponja que custam 
aproximadamente R$ 42,00/cada. A única ser-
ventia destes nas escolas é acumular poeira e 
mofo, tal qual o que está ocorrendo com os 
livros do MEC.
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reforçou a retomada de confiança 
da base em sua entidade e mos-
trou a disposição da categoria 
para as lutas e para a discussão 
das pautas como campanha sa-
larial 2017, ação dos níveis, pre-
catório do FUNDEF, entre outros 
assuntos que foram apresentados 
e devidamente votados pelos pre-
sentes.

O compromisso de construir, 
juntamente com a base, nas lutas e 
nas ruas, as vitórias necessárias, mo-
bilizou as (os) servidoras (es) que 
demonstraram estar cansadas (os) 
da precarização no serviço público, 
das perdas salariais, assédio moral e 
desrespeito por parte da gestão do 
prefeito Firmino Filho (PSDB) e seus 
secretários. 

De volta para as lutas, SINDSERM reuniu mais 
de 800 servidoras (es) em Assembleia Geral

Com pouco mais de duas se-
manas após posse da nova 
gestão do SINDSERM, as 

(os) servidoras (es) municipais de 
Teresina lotaram a primeira As-
sembleia Geral realizada no dia 15 
de março. Foram mais de 800 ser-
vidoras (es) fazendo história, com 
um número que ainda não tinha 
sido visto em assembleias realiza-
das pelo Sindicato. A participação 

No mesmo dia, as centenas 
de servidoras (es) reforçaram o 
ato em conjunto com movimen-
tos sociais contra a Reforma da 
Previdência pelas ruas do centro 
comercial e avenida Frei Sera-
fim. 

Acumulando perdas salariais 
que atingem o percentual de 
43,25%, as (os) servidoras (es) 
municipais lotaram também a 

Assembleia Geral de 28 de mar-
ço. A Assembleia ocorreu em 
meio a greve da saúde municipal 
e denúncias, por meio de car-
ta aberta à população, das (os) 
servidoras (es) do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) sobre o sucateamento 
no serviço que é essencial para 
salvar as vidas de milhares de 
pessoas. 


