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Descontos
indevidos

gentes de portaria foram
A
surpreendidos com descontos de horas-extras trabalhadas

que não foram pagas na data
correta por parte da Prefeitura
Municipal de Teresina. O dinheiro
que ajuda no sustento das famílias
havia sido retirado antes do carnaval e, após reunião de negociação
e ocupação do prédio da SEMA,
PMT devolveu os valores aos
servidores.
Leia na Página 4.

SINDSERM retoma as lutas e
faz trabalho de base diariamente.
As reivindicações têm sido conhecidas diretamente nos locais de
trabalho. A nova direção comemora com apoiadoras (es) a vitória da
chapa 2. Enquanto isso, Michel Temer revela mais uma vez sua face
machista em pleno 8 de março. E,
no Brasil, lutadores da causa LGBT
lamentam mais uma morte brutal:
Dandara.
Leia na página 2
Gestão de Firmino Filho (PSDB)
em Teresina tem deixado sua marca na vida dos servidores. São problemas emocionais relatados por
servidoras (es) que demonstram
a necessidade urgente de combater o assédio moral em todas as
instâncias e fortalecer a categoria
para a luta com confiança em seu
Sindicato.
Leia na página 4

Reforma da Previdência: imoral, ilegítima e golpista

P

or todo o país, as trabalhadoras e trabalhadores se
mobilizam para barrar a
PEC 287, projeto que propõe uma
reforma no regime de previdência
pública e retira da classe trabalhadora os direitos conquistados. Uma
reforma que envolve o compromis-

Luta das Mulheres
no 8 de Março Leia na página 8

so do Governo Federal em ajustar
suas contas com os banqueiros e
grandes capitalistas, colocando
a classe trabalhadora no centro
de uma crise econômica que tem
aumentado o número de desempregadas (os), precarizados os
serviços públicos e prejudicando o

Greve dos servidores
da saúde Leia na página 5

acesso às políticas públicas que são
suprimidas a cada dia. O chamado
dos movimentos sociais, sindicais
e de esquerda país a fora e para a
luta contra a Reforma da Previdência, que é mais um golpe contra a classe trabalhadora.

Leia na página 7

Os direitos da classe trabalhadora em
jogo com a Reforma da
Previdência.
Coluna Legal na página 7
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Rápidas
ápida
Nosso lugar é junto à base
SINDSERM está realizando diariamente visitas
aos locais de trabalho para ouvir as reivindicações
da categoria e fazer levantamento de denúncias
apresentadas por servidoras (es).
No SAMU
Diretores do SINDSERM visitaram a sede do
SAMU Teresina para conversar com a categoria
que também está envolvida no processo de greve
da saúde devido a retirada da insalubridade. Foi
formada uma comissão para elaborar as pautas
do setor.

Nova direção realiza festa da posse
No dia 4 de março, a nova gestão do SINDSERM de volta para as lutas realizou a festa da
posse no clube do SINTUFPI. As atrações musicais
foram o Grupo Sambatom e Gomes Brasil que animaram os presentes na tarde de celebração do
novo período. Animação que veio para renovar o
espírito para as lutas.

Editorial

A

nova direção do SINDSERM, eleita em
15 de fevereiro de 2017, promete trazer
o nosso sindicato de volta paras lutas.
E já começou lutando. Duas ocupações, uma
na SEMA com os agentes de portaria, outra na
FMS, com os servidores da Saúde municipal,
mostraram que a administração de Firmino Filho (PSDB) continuará com seus ataques e assédios aos trabalhadores e às trabalhadoras.
Mas também mostraram que a partir de agora
para cada ataque a classe dará uma resposta
sabendo que seu sindicato estará lá a dará suporte para sua luta. Na FMS o truculento Sílvio
Mendes (PP) já começou o ano cortando ilegalmente as gratificações por insalubridade e por
periculosidade dos servidores de sua pasta.
Uma ação da base com total apoio da direção
deixou Silvio acuado provando o que enfrentará nos próximos três anos. Na educação, o
secretário ilegal, Kleber Montezuma, continua
assediando moralmente professores e professoras através de diretores e diretoras. Para ele,
esta gestão “SINDSERM de volta para as lutas”
planeja reativar a campanha FORA MONTEZUMA. Nos primeiros dias de gestão, a sede do

Fazendo Arte

Perdeu a oportunidade de ﬁcar calado
O “improviso” na fala do presidente Michel
Temer (PMDB) durante cerimônia pelo Dia Internacional da Mulher no Palácio do Planalto, demonstrou todo seu lado desrespeitoso e machista sobre
o papel da mulher na sociedade. Temer declarou,
em um momento de sua fala, “na economia também a mulher tem grande participação. Ninguém
mais é capaz de indicar os desajustes de preços no
supermercado do que mulher”, disse em um discurso desnecessário que remete há anos passados.
Temer não se calou, reforçando o discurso de inferioridade feminina que tanto cala mulheres país a
fora. Poderíamos ter passado sem essa.

Sem título - (Leminski)
Eu tão isósceles
Você ângulo
Hipóteses
Sobre o meu tesão

Expediente

Diretoras do SINDSERM em mobilização na E. M.
Laurindo de Castro

SINDSERM recebeu a visita dos agentes de portaria reclamando do corte na remuneração de
suas horas extras. Os trabalhadores e a direção
do SINDSERM, junto com sua assessoria jurídica, tiveram que ocupar o prédio da SEMA para
que tivesse o problema resolvido. Outro fator
positivo foi a reativação do Coletivo Gênero e
Classe em atividades durante todo o dia 8 de
março, Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora, que começou com um “Café com
Debate” na sede do sindicato e terminou com
ato na “Avenida das Indignadas” (Frei Serafim)
juntamente com outros coletivos feministas da
cidade. O SINDSERM voltou a ter suas portas
abertas (literalmente) não só para o servidor
e para a servidora publica (o) municipal, mas
também para todos os movimentos sociais
que se propõem a fazer a luta contra a direita e seus ataques à classe trabalhadora. Sua
sede, que nos anos de 2011 e 2012 se tornaram
uma espécie de Quartel General do movimento
#ContraoAumento das tarifas de ônibus, voltará a ser apoio para as grandes manifestações
da estudantada e das (os) trabalhadoras (es)
teresinenses.

Teses sínteses
Antíteses
Vê bem onde pises
Pode ser meu coração
Fim da conversa no bate-papo
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Eleição do SINDSERM: Chapa 2 obteve quase 500
votos de diferença sobre chapa de Firmino(PSDB)
Nova Direção sai fortalecida com o apoio da base que volta a mandar em seu s indicato

O

s mais de 2 mil sindicalizados
que votaram nas eleições ocorridas no dia 15 de fevereiro, elegeram com 872 votos a chapa 2 para
a nova gestão do SINDSERM que
terá como tempo de mandato um
triênio que teve início neste mês de
fevereiro e segue até o mesmo mês
de 2020. A chapa venceu as eleições
com ampla diferença de votos para
as outras três concorrentes e tomou
posse formalmente no último dia 22
de fevereiro.
Foram 350 votos de diferença
para a chapa 1, 634 votos a mais que
a chapa 3 e 494 votos de vantagem
sobre a chapa 4. O resultado foi favorável à chapa 2 em 26 das 36 urnas
onde as (os) servidoras (es) depositaram suas preferências. Foi uma

participação consistente da categoria que optou, em sua grande maioria, por colocar o SINDSERM de volta
no caminho das lutas e do combate
aos ataques aos direitos por parte da
gestão municipal do Prefeito Firmino
Filho (PSDB). As chapas agruparam
diversos segmentos do movimento
sindical, partidos políticos de esquerda e da direita, bem como coletivos e
pessoas independentes em torno da
disputa.
Participaram as seguintes conformações de chapa com os respectivos resultados nas urnas: Chapa
1 – formada pelo Partido Socialista
dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
e independentes – obteve 522 votos; Chapa 2 – formada pelo Ruptura
Socialista e independentes – chapa

vencedora com 872 votos; Chapa
3 – formada pelo Partido da Causa
Operária (PCO), Partido Socialismo
e Liberdade (Psol) e independentes
– obteve 238 votos; Chapa 4 – formada pelo Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), Solidariedade, Partido Comunista do Brasil (PCdoB),
apoiados por Firmino Filho, Kléber
Montezuma e Major Paulo Roberto
– obteve 378 votos.
Durante toda a campanha da
chapa que agora está à frente da
direção do SINDSERM, a base demonstrou seu apoio. O financiamento de todo o material, deslocamento e custos foi possível graças
aos depósitos realizados durante
três meses por apoiadores, em valores que foram de R$ 20,00 à R$

150,00. Algumas entidades, também apostaram nas propostas e
com as quais a gestão pretende
manter um diálogo contínuo, primando pelas unidades nos momentos de fortalecimento das lutas das
(os) trabalhadoras (es).
Foram elas: Sindicato das (os)
Trabalhadoras (es) na Construção
Civil da Grande Fortaleza, SINTECT-PI (Correios), SINPOLPI (Policiais
Civis), SINDVALORES (transporte
de valores e similares), SINTTEAR
(tecnólogos, técnicos e auxiliares
em Radiologia), ADCESP (docentes
da Uespi), ATEPEPI (educação estadual), SINTUFPI (Universidade Federal do PI), Oposição Rodoviários PI,
Oposição SINDAST Teresina e Oposição SITRICOM-PI.

Nosso caminho é a luta!

C

om o objetivo de levar o
SINDSERM de volta para
as lutas, a nova direção já
iniciou as atividades resgatando
a combatividade e a força da categoria municipal. Colocar o SINDSERM no caminho das lutas é
uma tarefa de toda a categoria,
que só se alcança com a força do
conjunto de trabalhadoras (es).
Enquanto Firmino e sua equipe
de secretariado reforçam os ataques, a categoria não pode deixar de confiar em seu Sindicato
como instrumento de defesa,
reconhecido histórica e legalmente.
Com esse sentimento, é mais
que urgente revitalizar os espaços de luta sindical em cada local
de trabalho e em cada segmento do serviço público municipal.
Cada perda que as (os) trabalhadoras (es) teresinenses enfrentam é parte de um projeto
a nível nacional de desmonte de
conquistas e garantias trabalhistas, conquistas a duras penas.

As esferas executiva, legislativa
e até mesmo judiciária, alinham-se com poderes como as forças
armadas e a imprensa tradicional para desmobilizar qualquer
organização que se pretende
a lutar contra golpes repetidamente institucionalizados no
país. O combate à crise, que é
econômica, social e política, passa pelo SINDSERM, passa por
cada servidora (or) público municipal, passa por cada instância
de luta que deverá ser construir
durante a atual gestão.
As propostas de campanha
da nova direção já estão em curso, como as visitas regulares aos
locais de trabalho que estão sendo feitas quase que diariamente
e podem ser solicitadas pelas
(os) trabalhadoras (es) pelo
nosso telefone: 3221 3165, pelo
e-mail sindsermthe2011@gmail.
com, pelo Facebook Sindserm
Teresina ou pessoalmente, de
segunda à sexta-feira, no horário de 8h às 18h.
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Agentes de portaria pressionam
PMT e recuperam gratiﬁcações
J
á nos primeiros dias da
nova gestão e nas vésperas
de carnaval, o Prefeito Firmino Filho retirou ilegalmente as
gratificações de agentes de portaria referentes ao pagamento
do mês de fevereiro. Os trabalhadores foram surpreendidos com
descontos sem qualquer explicação da Prefeitura Municipal de
Teresina, dificultando seus compromissos e de suas famílias.
Uma ilegalidade que foi imediatamente combatida.
Após uma reunião na Secretaria Municipal de Administração
(SEMA), a Prefeitura tentou estender a ilegalidade, deixando
os trabalhadores sem resposta
sobre a retirada de seus benefícios. A proposta de espera por
48 horas para uma resposta à
questão foi rejeitada e os servidores ocuparam o prédio da
SEMA em protesto e cobrando
que a questão fosse resolvida
imediatamente.
A pressão dos trabalhadores
teve efeito e provocou a Prefeitura a agir. Ainda no mesmo dia
da ocupação, a comissão que
acompanhava o assunto foi
convocada para uma reunião e
a administração fez acordo de
pagamento em folha suplementar agendado para o dia 8 de
março. No momento, os agentes mantiveram a posição firme
em reafirmar que o movimento
continuaria caso não recebessem seus direitos de volta.
Valores que foram de R$
400,00 a R$ 700,00 foram retirados das contas dos servidores.
A força da mobilização mostrou
à Prefeitura de Teresina que não
deve tratar o direito do servidor
como quiser. O caso não se tratou
apenas de erro em procedimen-

to, como afirmou nota divulgada
pela SEMA, mas de uma diferença
salarial que garante alimentação
e acesso à coisas básicas para os
trabalhadores. “Foi um desconto
indevido, pois os trabalhadores
dependem dessa verba de um

terço do salário”, declarou Cayro
Burlamarque, da assessoria jurídica do SINDSERM, durante entrevista a uma emissora de TV na
ocupação da SEMA.
Em alguns casos, os servidores receberam apenas a metade

do salário que, em média, é pouco mais de R$ 1 mil. O SINDSERM
acompanhou cada caso e o impasse foi resolvido no dia 8 de
março, quando os valores foram
depositados nas contas dos servidores.

Chega, Firmino! Pelo ﬁm do assédio moral como método de gestão!

V

iolência clara ou velada,
que expõe a (o) trabalhadora (or) a situações
constrangedoras ou vexatórias,
causadas por uma pessoa ou
grupo de pessoas no contexto
do exercício do trabalho. Uma
violência que ofende, cerca, humilha, entristece, amedronta,
estressa e pune. Essas são características do chamado assédio moral. Números de pesquisa
* divulgada em 2015, apontam
que 52% das (os) trabalhadoras
(es) já sofreu assédio no am-

biente de trabalho. Isso significa
mais da metade dos responsáveis pela força de trabalho nacional.
No SINDSERM tem sido recorrente a chegada dos casos
de profissionais em situação de
extremo desequilíbrio emocional. Os transtornos são causados por situações como limitação da liberdade no espaço de
trabalho, rigor na cobrança de
resultados positivos no trabalho, desrespeito às leis trabalhistas, aos direitos de folga e

pontos facultativos, ambientes
de trabalho desconfortáveis,
pressão por meio de “documentos”, perseguição, exclusão, dar
instruções erradas, atribuição
de culpa injustificada ao profissional, “brincadeiras” ou críticas
em público, dentre outras inúmeras situações.
Percebe-se a utilização do assédio moral, como instrumento
da gestão municipal em busca
de “alta eficiência” lançada sob
responsabilidade de cada trabalhadora e trabalhador, que

mascara a forma de tratamento
para com a (o) servidora (or). A
direção do SINDSERM tem tomado conhecimento dos casos
e feito o levantamento para que
os mecanismos de resolução sejam encontrados. Para ajudar o
Sindicato nessa luta, denuncie.
*Divulgada pela BBC Brasil.
Entrevistaram 4.975 proﬁssionais de todas as regiões do país
no ﬁm de maio de 2015 Os dados
envolvem vítimas de assédio
moral ou sexual.
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Servidoras (es) paralisam saúde municipal e deflagram
greve contra os desmandos de Sílvio Mendes (PP)

A

s (os) servidoras (es) públicos municipais da área
da saúde há tempos estão
sofrendo de Firmino Filho (PSDB)
e seu secretariado que insiste em
retirar das (os) trabalhadoras (es)
os direito básicos para o exercício das funções com segurança e
compensações aplicadas de acordo com a natureza da prestação
do serviço em saúde. Cansadas
(os) dessas ações que culminaram
com a retirada do adicional de insalubridade, as (os) trabalhadoras
(es) da área da saúde deflagraram
greve durante assembleia setorial, realizada no dia 10 de março.
O movimento segue por tempo indeterminado até que o presidente
da Fundação Municipal de Saúde
(FMS), Sílvio Mendes (PP) realize
um verdadeiro acordo com a categoria e devolva a insalubridade
retirada ilegalmente.
Por ordem do tucano, Firmino
Filho, o adicional de insalubridade
foi retirado mediante a confecção
de laudos, até então desconhecidos pela categoria. Na tentativa
de negociação, representantes das
(os) servidoras (es) se reuniram
com o presidente da FMS, acompanhados do SINDSERM e das entidades representativas do setor para
exigir a devolução imediata do dinheiro retirado. Com ausência de
acordo, o SINDSERM enviou documento prévio, informando sobre a
possibilidade de paralisação de um
movimento paredista em tempo
hábil ao exigido pela Lei para que a
greve fosse iniciada.
Em reunião com a categoria,
Sílvio Mendes deu como proposta
a devolução dos descontos realizados nos contracheques de fevereiro, mas com a descontinuidade
a partir dos próximos meses. Tudo
isso em uma tentativa fracassada
de desmobilizar as (os) trabalha-

Reunião com representantes da categoria na sede do Comando de greve em reunião logo após deflagração do
movimento paredista
SINDSERM

Servidoras (es) em reunião com o Presidente da FMS, Sílvio Mendes

Entidades realizaram ato em frente à sede

“A

doras (es). Os laudos que a PMT
afirma serem utilizados para justificar a retirada da insalubridade, foram apresentados somente
após a ocupação da sede da FMS
no dia 7 de março.
Em tempo, a assessoria jurídica do SINDSERM não encontrou
nenhum elementos que justificasse a retirada do direito das (os)
servidoras (es) de acordo com a
legislação. Por essa questão, encontram-se em greve trabalhadoras (es) das Unidades Básicas de
Saúde (UBS), Centros de Assistência Psicossocial (CAPS), Consultórios na Rua, Núcleo de Apoio ao
Programa de Saúde da Família, Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, SAMU
e Zoonoses. Servidoras (es) da
Enfermagem decretaram estado
de greve até que seja realizada assembleia com o Sindicato que os
representam que deverá fazer a
prévia comunicação de indicativo
de greve ao município.

proposta (de devolução da insalubridade de fevereiro com a descontinuidade nos meses subseqüentes)
que foi feita, nós entendemos que se trata de uma afronta a todos nós que estamos lutando por nossos
direitos. Entendemos também que aquele que trabalhou, óbvio, deve receber pelo que trabalhou e nós
não recebemos. Temos um laudo totalmente viciado que não é amparado juridicamente, pois foi feito
unilateralmente, sem nenhum membro das instituições que representam o interesse do servidor. De fato,
é um laudo imoral que afronta os nossos interesses”, Anselmo Pinheiro, representante do SINDSERM
durante reunião entre a categoria da saúde e o presidente da FMS.
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A barbárie capitalista precisa ser contida
O

Sistema Capitalista atravessa
mais uma de suas típicas e devastadoras crises periódicas. A classe trabalhadora, que gera toda a riqueza,
sofre com a exploração e a opressão, que
aumentam de forma assustadora, pois
os grandes empresários (Burguesia) não
querem diminuir a taxa de lucros durante
a recessão.
A lógica do modo de produção capitalista alterna fases de crescimento, superprodução, desaceleração e recessão.
Nesta última fase cíclica ocorrem as crises, como a que o mundo atravessa hoje.
É quando se manifesta o que há de pior
na humanidade: a barbárie que estamos
presenciando diariamente. A violência,
a corrupção desenfreada e generalizada
e os ataques à classe trabalhadora vêm
se banalizando perigosamente. Os movimentos sociais começam a retirar a classe trabalhadora do imobilismo em que
se encontra em países como o Brasil, por
exemplo.
Em países com maior tradição de luta
existem focos de resistência e insurreições populares contra o aprofundamento
da exploração capitalista, que se materializa na retirada de direitos da classe trabalhadora e os países ricos tomam posse das riquezas naturais. O imperialismo
por sua vez, utiliza seu poderio militar e
econômico para garantir e aprofundar a
exploração. Promove guerras e reprime
violentamente as massas, para ampliar
a extração da mais valia, de forma que
a classe trabalhadora pague a conta de
cada crise cíclica. Essas aves de rapina fazem de tudo para manter o crescimento
da taxa de lucro de seus oligopólios empresariais em todo o planeta.
Após o fim da Guerra Fria e a restauração do capitalismo em todos os países
do mundo a partir da década de 1990, a
luta encarniçada pelo poder se manifesta
agora entre os próprios países imperialistas, que antes disputavam a hegemonia
e o ideário do modo de organização dos
meios de produção com o bloco soviético.
O Socialismo sofreu uma derrota arrasadora no século passado e agora se reorganiza lentamente, evitando cometer os
erros da burocratização estalinista que o
levou à derrota e à restauração do capitalismo no ex estados operários. Dessa forma, o capitalismo entrou num período de
superprodução, por conta da ampliação
dos novos mercados.

Dentre os países que já foram socialistas, a Rússia e a China tiveram uma
adaptação muito rápida à desenfreada
exploração capitalista. Ao lado da Índia,
Brasil e África do Sul formam um bloco de
países emergentes (BRICS) muito importante para o crescimento da acumulação
capitalista mundial.
O surpreendente desenvolvimento do
capitalismo chinês, alavancado pela brutal exploração da classe trabalhadora daquele país, vem ameaçando a hegemonia
norte americana e provocando estragos
na relação comercial com outros países
imperialistas. O esfacelamento da União
Europeia, por exemplo, mistura elementos de nacionalismo e protecionismo, em
que Inglaterra e França fazem debatem
ruptura com o bloco hegemonizado pela

Alemanha. Assim, o Japão, quarta maior
economia, tende a ocupar a terceira posição, atrás dos EUA e China.
Sem o estudo deste cenário internacional não poderemos compreender a
dimensão e o propósito do Golpe Institucional em curso no Brasil, nona maior
economia do mundo, onde já teve início
a retirada de direitos históricos da classe
trabalhadora, conquistados nos últimos
70 anos (CLT, aposentadoria, 13º, férias
e flexibilização de inúmeros outros direitos trabalhistas), impondo um massacre
similar ao que é submetida a classe trabalhadora chinesa. Também pretendem
“entregar” nossos recursos naturais (petróleo, água, ferro, ouro, nióbio, e etc.) ao
capital internacional e destruir totalmente
a soberania nacional instalando uma base
militar norte americana em Alcântara-MA,

a exemplo do que Macri já “permitiu” na
Argentina.
Se a exploração já é, por si só, uma
tragédia brutal, a opressão também se
alastra numa banalização reacionária preocupante. Para piorar a situação, o novo
“chefe” do clube dos países imperialistas
(mais ricos do mundo) assumiu o cargo
destilando ódio, preconceito e truculência sem medida. O milionário psicopata,
Donald Trump é hoje o “Presidente do
Mundo”. Dessa forma, a tendência é que
as condições de vida fiquem ainda piores
para nós, que vivemos do suor do nosso
próprio trabalho. Urge que nos preparemos para dar um salto qualitativo em nossa organização.

Nosso contragolpe já começou!

S

ob a falsa bandeira de combate
a toda forma de corrupção o
Governo Dilma (PT) foi deposto a partir de uma articulação entre
instituições poderosas (Congresso, Judiciário, Executivo, Forças Armadas e
Grande Imprensa) ocupadas por serviçais ainda mais obedientes à burguesia
internacional. O seu governo ofereceu
migalhas para a população pobre à custa do arrocho salarial das classes intermediárias e da queda de padrão de vida
da pequena burguesia.
Lula(PT), que governou o país em
um período de crescimento da economia e, através de políticas compensatórias “generosas”, ofereceu migalhas
ao povo pobre, ampliou o espaço da di-

reita no seu governo e conseguiu adiar
o golpe que era gestado desde então.
Da mesma forma, Dilma(PT) desferiu inúmeros ataques contra a classe
trabalhadora, mas não conseguiu aprovar os projetos de interesse da Grande
Burguesia na velocidade e profundidade que os grandes empresários nacionais e internacionais desejavam por
contas da pressão das bases em uma
conjuntura de recessão em curso. Foi
necessário substituir seu governo por
outro que acelerasse as reformas que
mantivessem os lucros crescentes dos
conglomerados empresariais nacionais
e internacionais. Hoje sofremos as consequências dessa tragédia anunciada.
No Congresso Nacional tra-

mitam hoje dezenas de projetos, impulsionados pelo governo interventor,
que materializam a retirada de direitos
conquistados com muita luta, suor,
sangue e até as próprias vidas de ativistas combativos. O exemplo mais explícito destes ataques hoje é a Reforma da Previdência, que praticamente
acaba com a aposentadoria pública, na
intenção de que joguemos nossas contribuições na privada.
Tanto o governo W. Dias (PT) quanto o de Firmino Filho (PSDB) estão sintonizados com estes ataques contra
nós. O envolvimento destes governantes com esquemas de financiamento
de campanhas eleitorais e a presença
de seus nomes na Lista da Odebrecht,

não permitirá que se neguem a garantir os interesses da burguesia, que
exige contenção de gastos com saúde
e educação, por exemplo. Este é o motivo por exemplo da retirada das horas
extras dis agentes de portaria (que
conseguimos reverter na primeira luta
da nossa gestão) e da insalubridade,
que provocou a greve da saúde, em andamento.
Neste quadro internacional e local
tão tenebroso a força da Direção na
Gestão SINDSERM DE VOLTA PARA AS
LUTAS tem a importante tarefa de organizar a base para resgatar, manter e
ampliar direitos. A categoria também
está fazendo sua parte e a luta se fortalece cada vez mais!
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Proposta de reforma da previdência de Temer é mais
um golpe contra as trabalhadoras e trabalhadores

U

tilizando o argumento falacioso de que a previdência
social brasileira é deficitária, o governo Michel Temer tenta
acabar com o direito das trabalhadoras e trabalhadores à aposentadoria. Dentre os temas
inaceitáveis apresentados por
Michel Temer estão o fim da aposentadoria por tempo de contribuição
e estabelecimento da idade mínima
para aposentadoria de 65 anos para
homens, mulheres, trabalhadores rurais e urbanos. O argumento do déficit da previdência é falso, segundo o
balancete Analítico de Receitas e Despesas, elaborado pela Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade do INSS, as arrecadações
previdenciárias são suficientes para
garantir o pagamento de todas as
despesas e ainda gerar um superávit.
De onde surge então a ideia de déficit
da previdência?
O governo tenta criar uma atmosfera favorável à aprovação da reforma incluindo os gastos em saúde e
assistência social, que fazem parte
da seguridade social e não da previdência social, na conta previdenciária, surgindo assim a falsa ideia de
déficit previdenciário. Dois fatores

justificam
o interesse político da reforma. Em primeiro lugar é preciso gerar
mais superávit primário para
pagamento de juros e amortizações da dívida pública brasileira. Em
segundo lugar está o interesse político e também econômico em privatizar a previdência, já que as novas
condições apresentadas na proposta de reforma estimulariam a busca
por planos de previdência privada.
Assim, Temer age no intuito de
garantir seus compromissos políticos, aumentando os ganhos dos
banqueiros e dos fundos de previdência privada. Se o objetivo fosse
aumentar as receitas como se anuncia, o governo poderia começar cobrando as dívidas fiscais milionárias
das grandes empresas e acabar com

as isenções fiscais para grandes
empresários. Se
não o faz é por que seu governo é
voltado para o benefício da grande burguesia, jogando nas costas
das trabalhadoras e trabalhadores
a conta da crise econômica. É preciso e necessário se organizar para
derrotar Temer e sua reforma, que
retira direitos e acaba com o acesso
à aposentadoria.

Acontece em Teresina

F

S

INDSERM esteve presente no debate realizado no auditório
do Instituto Federal do Piauí (IFPI) organizado pelo Fórum
Piauiense em Defesa da Previdência Pública. O debate aconteceu no dia 9 de março.

ormação de Bloco de Esquerda Socialista: Durante a tarde
do último dia 4 de março, representantes do Movimento por uma
Alternativa Independente e Socialista
(MAIS), Partido Comunista Brasileiro
(PCB), Insurgência (PSOL), Ruptura
Socialista (RS) e RUA – Juventude Anticapitalista se reuniram no Centro de
Línguas e Cultura para discutir a conjuntura política brasileira e os desafios
impostos à esquerda socialista diante
da ofensiva do Governo Temer contra
a classe trabalhadora.
Os militantes discutiram propostas que se encontram no sentido da

composição do chamado Bloco de
Esquerda Socialista, que surge como
ponto de partida para o fortalecimento das lutas contra as crescentes ofensivas de Temer, Firmino e
Wellington Dias (PT). A formação do
bloco representa uma grande vitória
no sentido de superar a fragmentação da esquerda e fortalecer a luta
pelo socialismo.
Regularização do Transporte Escolar: A promotora Maria Ester Ferraz
de Carvalho, da 38ª Promotoria de Justiça, expediu recomendação ao prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB),
para que regularize o serviço de trans-

porte escolar de alunos da rede municipal. A denuncia, segundo notícia
publicada no portal 180 Graus, foi encaminhada à promotoria com menção
a respeito da suspensão do transporte
escolar para os alunos da Escola Municipal Jornalista João Emílio Falcão,
localizada no bairro Parque Sul. No
intuito de garantir acesso dos alunos
ao ensino, a promotora argumenta
que não há proximidade razoável que
justifique a suspensão do transporte
para os estudantes. A prefeitura tem
15 dias, a contar do dia 13 de março,
para informar à promotoria das medidas tomadas.

Coluna Legal
Consequências da
Reforma da Previdência
para o servidor público
O texto da proposta de emenda
constitucional (PEC) 287 tem sido
tema de constante debate perante a
sociedade, dentre eles estão os servidores públicos que até então com a
atual regra possuía o direito à integralidade, à paridade e à aposentadoria
especial com redução de cincos anos
da idade mínima exigida
Ocorre que, na atual regra a integralidade determina que o servidor,
ao se aposentar, tenha a remuneração equivalente a de quando ocupava
cargo efetivo, com a nova proposta
de reforma praticamente não existirá
mais a aposentadoria integral, uma
vez que para tal benefício será exigido 49 (quarenta e nove anos) de contribuição.
Mais especificamente, quanto ao
servidor público municipal de Teresina, segue abaixo as regras atuais
quanto à concessão de aposentadoria através do estatuto do servidor
público do Município de Teresina e da
Constituição federal, na qual expõe
que poderá ser concedida aposentadoria desde que cumprido o tempo
mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no
cargo efetivo. A aposentadoria, com
a aprovação da reforma, passará a
ser ter o tempo mínimo de 25 anos de
contribuição.
Quanto à idade mínima para aposentadoria o servidor público, que
até então necessitaria da idade de 60
anos para os homens e 55 anos para
as mulheres, passaria a ser exigida a
idade de 65 anos para ambos os sexos.
A aposentadoria especial será
reduzida em cinco anos. Para a concessão do benefício é exigido 30
anos de efetivo exercício em funções
de magistério, se professor, e 25, se
professora, com proventos integrais,
desde que desempenhadas exclusivamente na educação infantil e no ensino fundamental e médio, sujeitas,
em qualquer caso, a comprovação da
contribuição previdenciária respectiva, porém esse benefício praticamente deixará de existir caso o texto da
PEC 287 seja aprovado, pois a idade
mínima para aposentadoria será de
65 anos de idade.
Ademais, a paridade, na qual aposentado tem os mesmos reajustes
dos trabalhadores que estão na ativa,
deixará de existir, com isso o servidor
público deixará de ter o reajuste do
seu benefício vinculado aos da ativa.
Da forma que foi construído, o
texto da Reforma da Previdência deixa claro que haverá um retrocesso
quanto aos direitos dos servidores
públicos, uma vez que a integralidade
da aposentadoria deixará de existir
como também a paridade. Isso fere
diretamente a seguridade social e o
princípio do respeito à dignidade da
pessoa humana.

ASSESSORIA JURÍDICA DO SINDSERM
Atendimento de segunda a sexta-feira,
de 7 h às 18 h, sem intervalo para almoço.
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O ponto facultativo e
a obrigatoriedade de
reposição das horas

Mulheres fortalecem a luta para
barrar a Reforma da Previdência

A

s lutas do Dia
Internacional de
Luta das Mulheres
Trabalhadoras
giraram em torno da
mobilização de diversos
setores dos movimentos
sociais, partidos políticos de esquerda, movimento estudantil, popular e sindical, contra
a violência cotidiana e
contra os golpes institucionais que tentam jogar
para a classe trabalhadora e para as mulheres a
conta da crise. Mulheres
saíram às ruas de todo o
país, organizaram atos
nos locais de trabalho,
realizaram paralisações e
uniram-se para dizer: basta
às opressões.
No SINDSERM, a Secretaria de Assuntos da Mulher
Trabalhadora participou de
uma ação conjunta com mulheres da base na sede do
Sindicato, que foram recepcionadas com café da manhã
e um debate sobre os direitos
da mulher e o combate ao
machismo. Filiadas e representantes da direção participaram do ato público com
mulheres de movimentos sociais e feministas na tarde do
dia 8 de março, na Avenida
Frei Serafim.
A data foi marcada pelos
protestos contrários à Reforma
da Previdência que ataca ainda
mais os direitos das mulheres.
O projeto desconsidera as profundas desigualdades sociais
e econômicas que afetam as

mulheres como nos postos de
trabalho menos remunerados,
as jornadas de trabalho excessivas e até mesmo duplas ou
triplas, esquece a deficiência
de políticas públicas efetivas
para garantia dos direitos das
mulheres, a negligência na resolutividade dos casos de violência física e psicológico contra a mulher e a falta de uma
política que combata à cultura
que naturaliza o machismo, a
superioridade masculina, o estupro e os mais variados tipos
de assédio.
“Durante muito tempo a
mulher teve sua luta reprimida e agora nós temos a necessidade de fortalecer as mulheres trabalhadoras e que
elas reconheçam em espaços
como o Sindicato, um instrumento de organização contra
projetos como esse da Reforma da Previdência”, declarou
Olívia Raquel, da Secretaria

de Assuntos da Mulher Trabalhadora do SINDSERM.
O Brasil ocupa os piores
lugares nos rankings que
apontam os números da violência. O país é um dos cinco
no mundo onde mais mulheres são assassinadas, segundo o Mapa da Violência de
2015 e possui um dos sistemas carcerários com menos
condições de ressocialização
e respeito aos direito básicos.
No país, existe a estimativa
de que, a cada 11 minutos,
uma mulher seja estuprada.
As estatísticas brasileiras
mostram que projetos como
a PEC 287 são expressões do
machismo institucionalizado
por meio do Governo de Michel Temer (PMDB) e do ataque as (os) trabalhadoras (es)
em consonância com o que
há de mais retrógrado na política mundial. Em Teresina,
as servidoras públicas municipais sofrem com
más condições de
trabalho, com a retirada de direitos, com
assédio moral e perseguição, dificultando sua emancipação
em uma perspectiva
de classe e gênero.
O chamado do SINDSERM é para que
as mulheres revitalizem seus espaços
de luta e construam
juntamente com a
direção e todas as
interessadas o Coletivo de Gênero e
Classe do Sindicato.

P

Assessoria Jurídica do SINDSERM

ara analisarmos a fundo o tema, que é bem polêmico, precisamos entender um pouco as diferenças entre Ponto Facultativo e feriado. Carlos
Drummond de Andrade, que foi funcionário público no
Rio de Janeiro, dizia que “facultativo é aquele dia em que
você, servidor público, é obrigado a não trabalhar”. As
regras legais são claras. O primeiro passo é saber que a
legislação sobre o trabalho é de competência federal, ou
seja, da União. Somente as leis federais podem dispor sobre o trabalho. O segundo passo é saber que os feriados
nacionais são definidos por leis federais especificas, as
quais podemos citar as Leis 9.093/1995, 662/1949. Sendo
mais específico, conforme a Lei 9.093/95 aos municípios é
facultado instituir apenas um feriado civil, como sendo o
início e o término do ano do centenário de sua fundação.
Os feriados religiosos podem ser instituídos pelos municípios, mediante lei ordinária e em número não superior a
quatro, incluindo a Sexta-Feira da Paixão.
Há alguns entendimentos de que a este número de
quatro, além da sexta-feira santa, estão incluídos os dias
de fundação dos próprios municípios, o que configura-se em flagrante equívoco no interpretar da Lei. No caso
do “facultativo”, refere-se ao chefe do executivo; a ele é
facultado suspender o expediente nas repartições públicas sob a sua administração.Uma vez suspenso o expediente (“facultativo” ou “feriado”), a repartição pública
não pode funcionar. Nesse caso, e na prática, “feriado”
e “facultativo” são sinônimos. Porém, no nosso humilde
entendimento, o prefeito municipal não tem poder discricionário para decretar ponto facultativo que imponha
compensação de horas de trabalho sem prévia anuência
da entidade representativa dos servidores, anuência essa
que tem de ser autorizada em assembleia específica da categoria, como ocorre com os acordos de jornada 12x36,
24x48 e outros.
Instituído pela lei 9.601, de 21 de janeiro de 1998, a
possibilidade de compensação da jornada extraordinária
anteriormente trabalhada, sem o acréscimo na remuneração, foi, primeiramente, introduzida na Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT), visando se tornar alternativa aos
trabalhadores da iniciativa privada que preferissem folgar,
ao invés de receber as horas extras em pecúnia. Até por
isso, quando de sua instituição, foi modificada a redação
do inciso XIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, em que se passou a prever a faculdade de compensação de jornada, desde que instituída por
Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Lembramos principalmente os Artigos 7º e 8º da Convenção n. 151, e ao ponto de n. 2, da Recomendação n. 159,
que expressamente instituem a possibilidade de Negociação Coletiva nas relações de trabalho havidas na Administração Pública. Ou seja, por 15 anos, já que não havia
qualquer possibilidade de Acordo ou Convenção Coletiva,
na Administração Pública Brasileira, a possibilidade de implantação do chamado Banco de Horas no âmbito do Poder Público ficou latente, correto? Errado.
Mesmo que não houvesse a regulamentação da Negociação Coletiva na Administração Pública, o Tribunal Superior Eleitoral, já em 2008, publicou a Resolução n. 22.901, em
que trazia a possibilidade do pagamento de horas-extras
por meio de créditos em compensação. Em meu pouco conhecimento da matéria, sempre ouvi dos sindicalistas que
o patronato não pode impor qualquer alteração na jornada
de trabalho que implique em majoração ou compensação
da mesma, sem a anuência da entidade de classe.
Ainda cabe ressaltar que é importante saber diferenciar entre empregado e servidor público, cujas relações jurídicas são regradas por leis diferentes. Mais uma vez ressaltamos que, enquanto na área privada é permitido fazer
o que não é proibido por lei, na área pública só se pode
fazer o que a lei permite. Portanto, mais uma vez, a nossa
opinião é de que a compensação de horas por conta de
decretação de Ponto Facultativo, somente deverá ocorrer
se houver acordo prévio com o Sindicato que representa
a categoria.

