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Greve Geral de 48 horas do serviço público municipal
Fora Temer e todos os corruptos! Anulação já, de todos os ataques da classe trabalhadora
A quem serve o discurso
da Prefeitura quebrada?

Negociação

ordem de Firmino é clara:
A
cortes de gastos e contenções financeiras devem marcar

PMT ainda não deu as respostas esperadas pela categoria municipal sobre as pautas de reivindicações.
Leia na página 3

SINDSERM inicia
campanha

esse período na administração
tucana. O prefeito de Teresina,
Firmino Filho, reuniu vereadores
para avisar em que pé está a
situação das finanças públicas.
O cenário é desfavorável para o
serviço público municipal que já
sofre com os baixos investimentos e as(os) trabalhadoras(es)
que já somam perdas salariais
junto à condições cada vez mais
difíceis no dia a dia do trabalho.
Leia nas páginas 4 e 5

Coluna Legal
Campanha salarial de 2017
coloca em pauta as perdas salariais
acumuladas pelas(os) servidoras(es)
públicas(os) municipais de Teresina.
Índice está na ordem de 43,25%,
como se observa nos anos de 2012,
2013, 2014, 2015 e 2016.
Leia na página 7.

Saúde
Saúde municipal está em crise.
Falhas identificados no setor de
radiologia da UPA do Renascença,
que provocaram a interdição do
serviço, e os problemas agravantes
no HUT, revelam a luta diária das(os)
servidoras(es) da saúde na prestação dos serviços.
Leia na página 6

Cai Fora, Montezuma!
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Rápidas
ápida
Regulamentação já, da profissão de Condulto de
Ambulância
No dia 02 de maio, diretoras(es) do SINDSERM
se reuniram com vereadores na Câmara Municipal de
Teresina para discutir a regulamentação e reconhecimento legal da profissão de condutor de ambulâncias
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Teresina (SAMU). O projeto de lei, que existe desde 24
de novembro de 2015, foi uma das pautas de reivindicações das(os) servidoras(es) do SAMU ao aderirem à
greve municipal da saúde.
Surpresa para Kléber Montezuma
Diretores e assessoria jurídica do Sindicato
das(os) Servidoras(es) Públicas(os) Municipais de
Teresina visitaram reunião de diretoras(es) de escolas municipais com o secretário de Educação, Kléber
Montezuma. A mobilização surpreendeu os presentes, cotidianamente intimidados pelo secretário (ilegal), durante encontro no Centro de Formação Odilon
Nunes. A surpresa foi um motivo a mais para o fortalecimento e participação das(os) servidoras(es) da Educação na Greve geral do dia 28 de abril.
Tentativa frustrada
Um pedido de anulação do processo eleitoral do
SINDSERM, que teve como vitoriosa a Chapa 2 (SINDSERM de volta para as lutas), por parte da chapa 4
(composta por membros do PSDB, Solidariedade,
PCdoB, com apoio de Firmino, Montezuma e Major
Paulo Roberto) foi negado pela justiça. A ação judicial
foi encerrada com o entendimento de que o regimento e todas as normas eleitorais estavam regulares e
dentro do estatuto do Sindicato.
Termo de Ajuste de Conduta retira pagamento
de multa
O último Congresso do SINDSERM, realizado pela
gestão anterior, foi alvo do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), assinado em acordo com a Procuradoria de
Justiça e a atual gestão. Para a retirada do pagamento
de multa de R$10 mil, por descumprimento do estatuto sindical e realização do Congresso em data posterior às determinações, a gestão SINDSERM de volta
para as lutas assumiu e fortaleceu o compromisso de
seguir as disposições estatutárias e normas eleitorais
sindicais.

Editorial

E

Crise política e a manobra de “Fiﬁ”.

stamos passando por uma encruzilhada histórica. O país atravessa uma crise política de
consequências ainda muito imprevisíveis. O
governo interventor de Michel Temer(PMDB) ainda
não concluiu sua tarefa de retirar a maioria dos direitos conquistados pela classe trabalhadora nos últimos 70 anos. Porém, a disputa acirrada entre setores da burguesia que se engalfinham pelo poder no
país, precipitou uma crise que pretendem solucionar
através da via eleitoral, que poderia “legitimar” todos os ataques que estamos sofrendo. Nessa disputa entre os grupos empresariais e seus políticos
marionetes, pipocam a todo momento escândalos
de corrupção que praticamente inviabilizam a tradicional saída através de “salvadores da pátria”.
O Estado do Piauí, e Teresina em especial, não
fica fora desta podridão que permaneceu embaixo do tapete por muito tempo. O Prefeito Firmino
Filho(PSDB), por exemplo, foi citado como um dos
nomes que receberam doação da Odebrecht. De
acordo com a delação na qual é citado, Firmino era
chamado pelo apelido de “Fifi” e teria recebido 500
mil reais.
Neste mês de maio, Firmino, que havia se afastado temporariamente dos meios de comunicação,
aparece com um discurso de “quebradeira” nas finanças. O discurso expôs, de maneira totalmente
desconexa e estranha, uma Prefeitura que estaria
no “fundo do poço”. O “grande administrador” sai
do pedestal, fazendo uma encenação justamente no
mês da data base da categoria, em que é obrigado
pela Constituição Federal a conceder a revisão geral
anual de salários, cujas perdas chegam a 43,25%.

Além disso, desativam as lavanderias dos hospitais, cujas máquinas funcionam perfeitamente, para
terceirizar o serviço, da mesma forma que tentam
fazer irresponsavelmente com os serviços de radiologia. Sucateiam o SAMU e o HUT, beneficiando as
clínicas e hospitais particulares. Promovem concursos na saúde e educação para substitutos de vagas
que são permanentes, numa preparação para a
terceirização das atividades fins. Utilizam estagiários para assumir vagas de efetivos, com salário de
miséria. E cortam impiedosamente gratificações de
funcionários efetivos, sem nenhuma justificativa ou
comunicação, prejudicando propositalmente o serviço público para beneficiar a inciativa privada. Essa
é a prioridade de Firmino.
A farsa da Comissão de Negociação, liderada pelo
Secretário de Administração, recebeu a pauta de
reivindicações do SINDSERM e tentou passar a ideia
de que adotaria um método de gestão diferente, democrática e aberta ao diálogo. Não resistiram a duas
reuniões. A truculência aﬂorou no momento em que
o sindicato exigiu o cumprimento da legislação e das
decisões judiciais. Nem mesmo o famigerado imposto sindical aceitaram devolver, como solicitou o sindicato. A resposta da categoria foi imediata e precisa.
A assembleia do dia 18 de maio, em sintonia com a
agenda de lutas, decretou, já como advertência;
GrEVE GErAL DE 48 HOrAS DO
SErVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
FOrA TEMEr E TODOS(AS)
OS(AS) COrrUPTOS(AS)!

Fazendo Arte

Da Violência
(Bertold Brecht)

Do rio que tudo arrasta se
diz que é violento.
Mas ninguém diz violentas
As margens que o comprimem.

Expediente

Resposta dos agentes da STRANS
Agentes de trânsito de Teresina foram alvos de
denúncias de que estariam multando irregularmente condutores na Capital. No entanto, a categoria
se manifestou, informando que está realizando o
trabalho em conformidade com as normas e leis em
vigor e está respeitando as especificações técnicas de cada procedimento de fiscalização. As(os)
trabalhadoras(es) da STRANS vêm lutando para
garantir direitos como incorporação de gratificações, segurança e melhores condições de trabalho,
seguro das viaturas e motocicletas, auxílio refeição,
Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) próprio
dos Agentes de Trânsito, Renovação total da frota
a cada 2 anos no máximo, incluindo os veículos do
Transporte Eficiente, oferta de qualificação profissional, dentre outras demandas com objetivo de valorizar o trabalho dos profissionais na capital.
Nota de pesar
A direção do SINDSERM se solidariza com a servidora municipal, membro da diretoria do Sindicato
e professora na CMEI Vila Bandeirante, Andréia Vanessa, e seus familiares, pelo momento de luto por
conta do falecimento de seu avô, Manuel Matias, no
dia 17 de maio.
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Comissão da PMT abandona a negociação de forma
truculenta e se nega a cumprir decisões judiciais

N

o dia 15 de maio, diretoras(es)
do SINDSERM, representantes
da base eleitos em Assembleia
Geral (Edvar, Fernando, Jorge e Marcelo)
e as assessorias jurídica e de imprensa
do Sindicato das(os) Servidoras(es)
Públicas(os) Municipais de Teresina se
reuniram na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos(SEMA),
com a equipe de negociação indicada
pelo Prefeito Firmino Filho (PSDB),
comandada pelo secretário Manoel de
Moura Neto. O encontro foi remarcado
duas vezes, e deveria ter ocorrido desde
o dia 4 de maio para discutir as pautas
de reivindicações de todos os setores
da categoria municipal. Logo abaixo
estão os principais pontos debatidos na
reunião.
1. Reajuste Salarial com reposição
das perdas, que atingem o índice de
43,25%, calculado pelo ICV-DIEESE.
O secretário Manoel de Moura Neto
afirmou que não tem como atender e
solucionar no momento o pedido de reajuste e que estão sem propostas.
Posição do SINDSERM: A não apresentação, por parte da equipe do Prefeito, de uma proposta de reajuste que
diminua ao máximo possível as perdas
salariais da categoria, é um desrespeito
à categoria de servidoras(es) municipais
e à Constituição Federal.
2. Devolução do Imposto Sindical.
O secretário Manoel de Moura encaminhou para a Procuradoria Geral do
Município (PGM) para que se manifeste sobre o que fazer em relação a essa
questão. Também alegaram que outros
sindicatos não aceitaram devolver o dinheiro do imposto sindical descontado
em março.

Posição do SINDSERM: A equipe que
o Prefeito demonstrou que não tem nenhum poder de decisão, pois na reunião
anterior havia se comprometido a devolver o desconto do imposto sindical
na folha de pagamento de maio a todos
as(os) servidoras(es), como foi solicitado pelo SINDSERM através de ofício.
Na reunião anterior, a equipe de negociação reconhecia o SINDSERM como
legítimo representante da categoria e
agora alegaram que outros sindicatos
(não citou quais) estavam requerendo
o repasse o dinheiro para suas contas.
Tomaremos medidas judiciais para responsabilizar o Prefeito pela apropriação
indébita do dinheiro do Imposto Sindical, caso não devolva.
3. Divulgação dos contracheques on
line com cinco dias antes do pagamento.
Manoel alegou que estão se articulando para colocarem a divulgação dos
contracheques até o dia 25 de cada mês.
Posição do SINDSERM: Único ponto
da pauta sinalizado com alguma perspectiva de resolução, e mesmo sendo o
mais insignificante ainda não há nenhuma garantia. Caracterizamos como um
deboche.
4. Criação das CIPA’s em todos os
órgãos com 100 servidores ou mais;
A posição do dirigente foi de que
ainda não houve encaminhamentos
para solucionar a reivindicação, mas
que está na pauta para ser atendida.
Posição do SINDSERM: Exigir judicialmente que Firmino Filho cumpra a
lei de organização das CIPA,s.
5. Atualização e pagamento retroativo das mudanças de nível.
Quanto à atualização das mudanças

representantes da PMT abandonam reunião após
cobrança da Comissão de Negociação

de nível dos administrativos, afirmaram
que pretendem atualizar todos os servidores até a mudança devida em 31 de
dezembro de 2015.
Posição do SINDSERM: Como não
marcaram data pra atualizar as mudanças de nível, entendemos como um ponto de pauta sem resposta.
6. Pagamento da ação níveis (Processo nº 001.02.009.017.0), que se encontra em fase de execução e já tem
cálculo individualizado dos valores.
Não teve posicionamento por parte
do secretário sobre o assunto, afirmando que precisaria conversar com o Secretário de Finanças e tratar disso numa
próxima reunião com o sindicato.
Posição do SINDSERM: Entendemos
que não há intenção do Prefeito de pagar o que deve aos funcionários administrativos, nesta ação que já está em fase
de execução e não cabe mais recurso.
Além da exigência do cumprimento da
sentença pretendemos organizar manifestações das(os) servidoras(es) para
que Firmino (PSDB) pague o que deve.
7. Redução da jornada para 30 horas, sem redução de salário;
O representante da FMS afirmou
que já perderam em algumas ações judiciais, mas que irão recorrer.
Posição do SINDSERM: Entendemos
a atitude da Fundação Municipal de Saúde como irresponsável, pois ao contestar uma decisão judicial favorável ao
servidor demonstra a intenção de permanecer em litígio e adiar cada vez mais
a concessão do direito. Tomaremos medidas judiciais e políticas.
8. Eleições diretas para Direção de
Hospitais e Postos de Saúde;
O secretário perguntou como se faria isso (SINDSERM explicou) mas não
se comprometeu a democratizar as gestões dos aparelhos municipais.
Posição do SINDSERM: alegou que a
eleição aconteceria por votos e que os
eleitos fossem pessoas que conhecem
a realidade do local e que tenha gestores com conhecimento mínimo de gerir
uma instituição.
9.Reformulação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde;
Sugeriram que apresentássemos
uma proposta (o que já temos) e disseram que será muito difícil. Quanto a nomeações do prefeito a cargos, o gestor

afirmou que não existe essa possibilidade da criação de funções e que este fato
é algo a ser discutido no mínimo em
duas ou três reuniões.
Posição do SINDSERM: Denunciamos a ocupação irregular de cargos
inexistentes (Superintendente, por
exemplo) e desvios de função. Nos
comprometemos a apresentar proposta para um pano de cargos geral para a
saúde municipal.
10. Gratificação de Urgência e Emergência.
Afirmou que as pessoas que estão
dentro da lei de gratificação terão seu
pagamento e que não estiver será retirado.
Posição do SINDSERM: Quando alguém se posiciona dessa forma numa
mesa de negociação, não está disposto a negociar nada, pois transfere essa
responsabilidade para o judiciário. Além
disso, revela que os representantes não
têm nenhum poder de decisão.
TRUCULÊNCIA DA GESTÃO TUCANA
SE MANIFESTA NA “NEGOCIAÇÃO”
Após uma hora de reunião e relatos apresentados pela direção do SINDSERM sobre as condições insalubres
de trabalho, em especial na FMS, o
secretário Manoel de Moura Neto finalizou bruscamente e abandonou a
mesa de negociação, incentivado pelo
representante de Sílvio Mendes (PP)
sem apresentar propostas concretas
para atender as reivindicações das(os)
servidoras(es) municipais de Teresina.
Além do gestor da SEMA, estavam
presentes Nonato Moura, representando a Fundação Municipal de Saúde
(FMS), Hilário dos Santos, representante do Instituto de Previdência do
Município de Teresina (IPMT), e Lyndon Jhonson, supervisor de pessoal da
SEMA.
CONCLUSÃO DA DIREÇÃO DO
SINDSERM
A postura da eq/uipe de Firmino Filho (PSDB) revela às(aos)
trabalhadoras(es) que não há um compromisso da administração pública
municipal na resolução das questões
apontadas que se repetem há anos no
cotidiano do serviço público municipal.
Agora nos resta utilizar nossos instrumentos de luta!
TERESINA, 18 DE MAIO DE DE 2017
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Citado na delação da Odebrecht Firm
Após denúncias de corrupção, Firmino ataca servidores(as)

“Em reunião,

Firmino Filho disse que
a prefeitura estava no
fundo do poço”, “Temos
que informar, de forma
realista, sobre a atual
situação da prefeitura’,
justificou o prefeito
Firmino Filho”, “Firmino
Filho diz que Prefeitura
Municipal de Teresina
(PMT) chegou ao ‘fundo do poço’ por conta
da crise”. Esses trechos
tirados de notícias veiculadas na mídia local,
evidenciam o que a Prefeitura de Teresina tem
divulgado nos últimos
meses para justificar os
cortes de gastos e as
contenções financeiras
municipais que podem
ameaçar, principalmente, o reajuste salarial
das(os) servidoras(es)
que acumulam perdas
de 43,25%.
Com quase nenhuma
oposição na Câmara, Firmino (PSDB) reuniu 23 vereadores de sua base aliada
(são 29 ao todo) em um
momento de forte demonstração de que a categoria
não poderá esperar muito:
nem da PMT, nem da Câmara. Algumas saídas apontadas pela PMT como solução para sair do “fundo do
poço”, tem sido o aumento
das parcerias público-privadas (PPPs), as terceirizações e o baixo investimento
em serviços básicos como
os de saúde e educação.
A Prefeitura já anunciou
a busca de novos estudos
relacionados às PPPs e parcerias com bancos privados. Enquanto isso, a folha
de pagamento da categoria
segue ameaçada e a todo
momento são repetidas as
falas sobre a assustadora
possibilidade de atrasos e
cortes.

Terceirização na saúde causa enormes pr

N

a saúde, temos um cenário de descaso: profissionais recebendo abaixo do piso, ser-vidoras(es) sem
receber insalubridade, segundo turno sem pagamento e pendências nas mudanças de nível. A terceirização agrava o descaso com a saúde pública como em um
caso denunciado ao SINDSERM no mês de abril. A FMS não
pagou o segundo turno das(os) servidoras(es) da radiolo-

gia e retirou a gratificação por produtiv
tivou a adesão da categoria à greve da
No período, foi oferecido, por meio de e
da, vagas para profissionais sem experi
setor, recebendo o dobro do valor de p
servidoras(es) efetivas(es). Um escândal

L

avanderias dos hospitais estão
para beneficiar terceirizados. Maq
nais são dispensados para que em
assuma o serviço gerando custos muito
erário público.

Página 5

Firmino diz estar no “fundo do poço”

(as) com arrocho salarial, assédio moral e privatizações

s prejuízos

produtividade, o que mogreve da saúde municipal.
eio de empresa terceirizam experiência atuarem no
alor de plantão pago para
escândalo!

s estão sendo sucateadas
dos. Maquinário e profissioa que empresa terceirizadas
tos muito mais altos para o

SEMEC assedia moralmente professoras(es) para que exerçam o
Horário Pedagógico(HP) em depósitos o cubículos imundos

A

secretaria de Educação de
Teresina, que tem a frente
o secretário ilegal Kléber
Montezuma (alvo de pedido do Ministério Público Estadual para ser
exonerado por acúmulo ilegal de
cargos), não tem feito exatamente
o dever de casa quando a tarefa é
oferecer educação de qualidade.
Recentemente, diretoras(es) do
Sindicato das(os) Servidoras(es)
Públicas(os) Municipais de Teresina

(SINDSERM), visitou o Centro Municipal Dona Maria de Jesus Araújo
Silveira (CMEI), localizado no bairro
Pedra Mole, na zona leste de Teresina, que encontra-se com problemas
estruturais relatados por funcionários da instituição infantil e que foram verificados na visita.
A unidade tem uma sala considerada como depósito para os professores
cumprirem com o horário pedagógico.
Tal cômodo é prejudicial à saúde dos

educadores por conter um almoxarifado com odores fortes e indícios
de mofo. Esses e outros problemas que vem ocorrendo nas escolas municipais de Teresina, como o
método do assédio moral na gestão, tem ocasionado o adoecimento das(os) trabalhadoras(es). Somente no período de três meses
foram realizados 18 atendimentos
de profissionais com quadros de
depressão.
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SINDSErM apoiando a luta dos Tabajaras Itacoatiaras

Servidoras(es) municipais demonstraram sua força na Greve Geral do dia 28

GREVE GERAL DE 48 HORAS DO SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL dá continuidade ao vitorioso 28 de abril

S

ervidoras(es) Públicas(os)
Municipais de Teresina formaram um dos maiores
setores presentes no ato unificado
ocorrido em Teresina no dia 28 de
abril. O dia que parou o Brasil foi
construído pelo SINDSERM em diversas frentes, mobilizando a categoria para a Greve Geral que unificou as lutas de todas as entidades
sindicais contra as Reformas Trabalhista e Previdenciária. Na data,
o SINDSERM realizou uma Assembleia Geral que contou com a participação de indígenas da etnia Itacoatiara, de Piripiri, em luta contra o
fechamento da Fundação Nacional
do Índio (FUNAI) no Piauí.
As Centrais Sindicais, movimentos sociais e entidades de todo o
país colocaram seus blocos de luta

nas ruas, dizendo não às reformas
e aos ataques do governo Temer.
Nas camisetas e faixas, as(os)
servidoras(es) levantaram as palavras de ordem: Greve Geral! Fora
Temer! Anulação já de todos os
ataques do Governo Interventor e
de seu congresso corrupto à classe trabalhadora!
O
SINDSERM
mobilizou
servidoras(es) de vários setores
para impulsionar o acontecimento
por meio de presenças em eventos
como a realização do Seminário
sobre a Reforma Trabalhista e da
Previdência, presença em seminários na Universidade Federal do
Piauí (UFPI), Defensoria Pública e
nas reuniões do Fórum Piauiense
Contra a Reforma da Previdência. A
Greve Geral de 28 de abril foi con-

siderada o dia da maior paralisação
dos últimos 30 anos. A estimativa
foi de 40 milhões de trabalhadores
que participaram do ato nacional
que parou o Brasil.

Nacional - Centrais Sindicais convocam o #OcupeBrasília para dia 24 de maio

As Centrais Sindicais estão
mantendo a unidade na luta contra as reformas e já têm uma nova
mobilização nacional com data
marcada. Caravanas de todo o
país devem seguir rumo à Brasília
no dia 24 de maio para pressionar

o Congresso Nacional e o poder
executivo contra a aprovação dos
projetos que atacam a previdência
e os direitos trabalhistas. O movimento é a continuidade da reação
popular e sindical contra a destruição dos direitos e da aposentadoria da classe trabalhadora. #OcupeBrasília #24M.
O SINDSERM enviou delegação representando a categoria
em ônibus fretado conjuntamente com o SINTECT(Correios)
e ADCESP(Professores Uespi)
para a manifestação contra o
presidente interventor Michel
Temer(PMDB).

Terceirização e parcerias públicas privadas podem piorar ainda mais a saúde municipal

O

serviço de radiologia da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro
Renascença passou por fiscalização
de diretoras(es) do Sindicato das(os)
Ser-vidoras(es) Públicas(os) Municipais de Teresina (SINDSERM) que
apontou diversas irregularidades na
estrutura física do setor. Além da
UPA, o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) tem sido alvo de constantes visitas de vereadores que já sinalizaram que irão pedir a interdição do
Hospital. Neste contexto, é necessário entender o que está além dos fatos que levaram ao descaso na saúde
municipal e defender que não é por
meio da privatização e terceirização
que os problemas serão resolvidos.
Um dos problemas revelados
na vistoria do SINDSERM foi quanto ao revestimento adequado com
barita em uma parede da sala de
radiologia, chamada tecnicamente
de biombo fixo. A FMS realizou uma

vir a beneficiar empresas que
apostem na transferência de gestroca no aparelho de impressão das
estão à espera de uma fatia no
tão e modifiquem a lógica de invesradiografias por um que emite mais
timentos que sai do público e entra
dinheiro público, e tornar a situradiação e melhor imagem, porém
para a esfera privada, o que pode
ação ainda pior
a troca não foi acompanhada pela
adequação do biombo, feito apenas de gesso e sem a aplicação da
barita. O comprometimento da estrutura do setor colocou em
utro caso é no HUT. Vereadores já aﬁrmaram que irão notirisco os profissionais e os paﬁcar a PMT, Fundação Municipal de Saúde (FMS), Ministério
cientes expostos à radiação. A
Público, Governo do Estado do Piauí e Secretaria Estadual
FMS afirmou que uma vistoria
de Saúde para pedir a interdição imediata do Hospital. Essa
será feita no setor de radiologia
da UPA do Renascença e uma
interdição pode aumentar o caos na saúde, pois o HUT é a
análise deve ser apresentada à mais estratégica unidade de saúde a atender casos de urgências vincomissão com representantes
dos de todo o estado. Esse risco de interdição, pode provocar a tomada
da categoria e do Sindicato.
Sempre que problemas co- de medidas administrativas que apenas escondem o problema, sem a
-mo estes acima citados ocu- contratação de mais trabalhadoras(es), entraves nas negociações com
pam os noticiários do dia, é a categoria e o não atendimento das pautas especíﬁcas de reivindicação
comum que logo apareçam do setor como as mudanças de nível e realização de concursos para téccomo soluções as terceiriza- nico e tecnólogo. Vários proﬁssionais sofrem diariamente com jornadas
ções de responsabilidades pela
de trabalho exaustivas, cumprindo escalas de plantão extra para suprir
qualidade do serviço prestado.
Isso pode significar um motivo as necessidades de atendimento, enquanto proﬁssionais ainda
a mais para que os gestores aguardam convocação de seus cargos por meio de concurso.

O
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reunião com do SINDSErM com o presidente da OAB-PI

Advogados do SINDSERM conseguem apoio da OAB-PI
contra impedimento de exercício proﬁssional
SINDSERM não está sendo impedido de entrar em nenhum estabelecimento municipal

O

presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil – Piauí
(OAB-PI), Chico Lucas, garantiu que os casos de violações aos direitos específicos dos advogados em
exercício de atividade profissional
na Assessoria Jurídica do SINDSERM
serão acompanhados e seus direitos
específicos serão protegidos.
A postura de coação e impedimento da entrada dos advogados
nos locais de trabalho, para reuniões
solicitadas com documentos comprobatórios, atacam os direitos das(os)
servidoras(es) e a Assessoria Jurídica tem o papel de auxiliar
e orientar juridicamente
o Sindicato e suas(seus)
filiadas(os). Está previstas
na Lei n° 8.906/94, nos artigos 6º e 7º, a garantia dos
advogados de exercerem
sua atividade.
A SEMEC vem tentando, sem sucesso, fazer
com que as direções de
escolas e CMEIs cometam ilegalidades, orientando que diretoras(es) e
advogadas(es) do SINDSERM sejam impedidos de
entrar nos estabelecimen-

tos de ensino. Caso isto realmente
ocorresse, seria uma prática inconstitucional, pois faz parte das prerrogativas do sindicato visitar todos os
locais de trabalho. Basta uma solicitação para informes ou acolhimento
de denúncias nos locais de trabalhos
para agendarmos visitas.
Até o momento as direções têm
recebido muito bem o sindicato e até
solicitam informações sobre direitos
e denunciam o assédio moral praticado pelo Secretário ilegal, Kleber
Montezuma (PSDB) nas reuniões no
Centro de Formação. Estamos reunin-

do material para entrarmos com mais
um processo contra o economista
que ocupa ilegalmente o cargo de secretário de educação.
Tanto o Presidente da OAB quanto o juiz reconheceram o direito do
SINDSERM adentrar os estabelecimentos patra desenvolver seu trabalho sindical. Solicitamos a reconsideração da decisão judicial que trata
sobre assembleias que estaríamos
realizando nas escolas, o que é uma
informação tão falsa quanto a que
afirma que estaríamos atrapalhando
as aulas.

Informe jurídicos e acolhimento de denúncias nos locais de trabalho

Variações no vencimento nos últimos 10 anos
No ano de 2016, o reajuste foi de 10,71% conforme Lei
Complementar n.º 4.885, de 1º de abril de 2016, DOM n.º 1.888.
Esta Lei Complementar entrou em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a a partir de 01/05/16,
01/08/16 e 01/11/2016.
No ano de 2015, o reajuste foi de 1% e 6%, conforme
Lei Complementar n.º 4.730, de 12 de junho de 2015, DOM
n.º 1.768.
Esta Lei Complementar entrou em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2015.
No ano de 2014, o reajuste foi de 5,85%, conforme Lei
Complementar n.º 4.595, de 27 de junho de 2014, DOM n.º
1.634.
Esta Lei Complementar entrou em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.
No ano de 2013, o reajuste foi de 6,5%, conforme
Lei n.º 4.389, de 15 de maio de 2013, DOM n.º 1.520.
Esta Lei entrou em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 1º de março de 2013;
No ano de 2012, o reajuste foi de 6,22%, conforme Lei
n.º 4.252, de 4 de abril de 2012, DOM n.º 1.451.
Esta Lei entrou em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 1º de março de 2012.
No ano de 2011, o reajuste foi de 7%, conforme Lei n.º
4.123, de 26 de maio de 2011, DOM n.º 1.399.

Esta Lei entrou em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 1º de maio de 2011.
No ano de 2010, o reajuste foi de 6,5%, conforme Lei n.º
4.001, de 21 de maio de 2010, DOM n.º 1.342.
Esta Lei entrou em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 1º de maio de 2010.
No ano de 2009, o reajuste foi de 5%, conforme Lei n.º
3.950, de 17 de dezembro de 2009, DOM n.º 1.318.
Esta Lei entrou em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 1º de dezembro de 2009.
No ano de 2008, o reajuste foi de 4,36%, conforme Lei
nº 3.754, de 4 de abril de 2008, DOM n.º 1.212.
Esta Lei entrou em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 1º de abril de 2008.
No ano de 2007, o reajuste foi de 3%, conforme Lei nº
3.639, de 25 de maio de 2007, DOM n.º 1.158.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 1º de maio de 2007.
No ano de 2006, o reajuste foi de 5%, conforme Lei nº
3.509, de 28 de abril de 2006, DOM n.º 1.095.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir de 1º de maio de 2006.
No ano de 2005, o reajuste foi de 1,5%, conforme
Lei nº 3.418, de 18 de maio de 2005, DOM n.º 1.043.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 1º de maio de 2005.

Em uma negociação pa-ra reajuste de salários de
empregadas(os), na esfera pública como na esfera privada,
é comum ser negociada recuperação de perdas salariais e a
concessão de reajuste real nos
salários, com o objetivo de recuperar o poder aquisitivo das(os)
trabalhadoras(es). Na contramão
da prática comum, os últimos
reajustes concedidos pela Prefeitura Municipal de Teresina, nos
anos anteriores, não vislumbraram a concessão do reajuste real
e sequer recuperaram perdas salariais.
A data base do servidor público municipal de Teresina é maio,
e nossa categoria tem que estar a
postos para cobrar da municipalidade a recuperação dessas perdas históricas que já atingem a
ordem de 43,25%, como se observa nos anos de 2012, 2013, 2014,
2015 e 2016, onde não houve a
recomposição e nem disposição
para analisar tal situação, sempre
utilizando como argumento a situação econômica do país.
O reajuste de vencimentos
de funcionárias(os) públicas(os)
municipais somente pode efetivar-se por iniciativa do Poder
Executivo por meio de lei, sendo
vedado ao Poder Judiciário substituí-lo nessa iniciativa. A revisão geral anual da remuneração
das(os) servidoras(es) públicos
de que trata o inciso X do artigo
37 da Constituição Federal, não é
automática, pois depende de três
requisitos: lei d22e iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo,
prévia dotação orçamentária e
autorização especíﬁca na lei de
diretrizes orçamentárias:
“Art.37…X – a remuneração
dos servidores públicos e o subsídio e que trata o §4° do art.39
somente poderão ser ﬁxados ou
alterados por lei especíﬁca, observada a iniciativa privativa em
cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data
e sem distinção de índices”.
O Poder Público também está
submetido ao Estado de Direito.
É preciso por um ﬁm à omissão
inconstitucional insistente no
que diz respeito à concretização
do art. 37, X, da nossa Lei Maior.
Essa omissão também pode motivar a propositura de ações de
indenização contra as entidades
governamentais que, deixando
de atender ao comando constitucional, tenham ou estejam a causar danos ou prejuízos às(aos)
servidoras(es) públicas(os).
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Cai Fora, Montezuma! A educação
vai mal com secretário ilegal!

O

Ministério Público do
Estado, por meio de
ação civil pública de
autoria do Promotor de Justiça, Fernando Santos, reforçou o pedido protocolado
após denúncia do SINDSERM
de exoneração e condenação
do Secretário de Educação
de Teresina, Kléber Montezuma. Ele é denunciado por
enriquecimento ilícito e terá
que devolver dois anos de
salários ilegais. Motivos não
faltam para que toda a categoria fortaleça a campanha:
Cai Fora, Montezuma!
Os acúmulos ilegais de
Montezuma datam desde 30
de setembro de 2014. Ele deverá, além de perder a função
pública, ter a suspensão dos
direitos políticos por até cinco anos, pagar multa de até
cem vezes o valor da remuneração acumulada, ser proibido de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios

ou incentivos fiscais por intermédio de pessoa jurídica pelo
prazo de três anos.
Como “lagarta”, o secretário “come” folhas de pagamento como secretário
municipal de Educação, professor da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e a
aposentadoria como servidor
público municipal. Apesar
do processo judicial, sobre o
qual o Ministério Público e o
SINDSERM estão tentando
acelerar o julgamento, Montezuma decidiu permanecer
nos três cargos mesmo devidamente notificado quanto à acumulação proibida,
prática caracterizada como
improbidade administrativa,
nos termos do art. 11, caput
da Lei 8.429/92 e art. 9, CAPUT, e inciso XI da Lei 8.492.
A ação judicial nº 000282837.2015.8.18.0140 tramita na
1ª Vara dos Feitos da Fazenda
Pública.

A Gestão SI NDSErM DE VOLTA PArA AS LUTAS apresenta aqui o primeiro demonstrativo bimestral de receita e despesa do Sindicato, referente ao
período de 23 de março a 30 de abril de 2017.
A direção anterior ainda não apresentou a prestação de contas de 1º de
janeiro a 22 de março.

Educação vai mal
com Secretário Ilegal

SINDSERM incia campanha “CAI FORA, MONTEZUMA!”

A

s ações seguem o curso judicial mas deverá tomar as ruas e a mídia teresinense. Materiais de campanha como adesivos, cartazes,
faixas, panﬂetos e camisetas serão providenciados pela direção do SINDSERM e disponibilizados para as(os) servidoras(es) municipais.
As camisetas poderão ser adquiridas por r$ 20,00 e o dinheiro arrecadado com a venda será utilizado para ajudar a manter um fundo de combate às perseguições que o Sindicato reserva para campanhas como esta,
e possa pre star a assistência necessária à categoria.

SINDSERM se reúne com Procurador do Ministério
Público de Contas para tratar do precatório do FUNDEF
Em reunião com o procurador-geral
do Ministério Público de Contas do Piauí
(MPC-PI), Plínio Valente, a direção e
assessoria jurídica do SINDSERM colocaram em pauta a investigação sobre
a utilização dos valores referentes ao
precatório do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e do Ensino
Fundamental (FUNDEF) de Teresina. A
reunião ocorreu no Tribunal de Contas
do Estado (TCE-PI) nesta terça-feira
(23). É pauta da categoria municipal, a
utilização dos recursos do precatório do
FUNDEF com pagamento de pessoal do
magistério.
A obrigação da administração municipal é pagar os recursos, sendo 60% para remuneração do magistério e 40% em obras
e serviços na área da educação. A Prefeitura de Teresina recebeu R$ 208.889.939,95
de precatórios, mas tramita na justiça,
desde outubro do ano passado, o processo a respeito da aplicação dos valores e
das movimentações na conta do FUNDEF,

para comprovação de ocorrências de desvios.
O SINDSERM irá protocolar o pedido
de acompanhamento das ocorrências via
MPC-PI, no sentido de agilizar a tramitação dos processos judiciais e pressionar
a Prefeitura Municipal de Teresina a fazer
os repasses devidos ao serviço público
municipal de Educação.
As irregularidades nos precatórios do
FUNDEF estão sendo investigadas pelo
MPC-PI em todo o Estado por meio da
Rede de Controle de Gestão Pública no
Piauí, contando com apoio do Tribunal de
Contas do Estado (TCE-PI), TCU, Polícia Federal, Controladoria-Geral da União (CGU),
Advocacia-Geral da União (AGU) e outros
organismos de fiscalização e controle.
O SINDSERM busca ter acesso ao extrato e informações sobre a utilização dos
recursos do Precatório do FUNDEF. Para
tanto, entraremos com solicitação no setor competente, com qual marcaremos
reunião ainda no mês de maio.

reunião no TCE sobre o precatório do FUNDEF

