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Firmino debocha da justiça e
rasga a Constituição Federal
F

Mesmo com direitos políticos suspensos Firmino continua a desafiar a Justiça

irmino não apresentou
proposta de reajuste anual
para as(os) servidoras(es)
municipais, desrespeitando a
data-base. Sua falsa alegação
de que a Prefeitura estaria sem
recursos, é mais uma de suas falácias, bem como de seus secretários que sucateiam os serviços
públicos municipais. A categoria
amarga perdas salariais em mais
de 43,25% e não concederá o reajuste anual, descumprindo a
Constituição Federal.
Escândalos surgem diariamente e são abafados pelos protetores do prefeito citado como
“Fifi” da Odebrecht. A conta do
FUNDEF teve movimentações
sem nenhum tipo de explicação
e o SINDSERM conseguiu o bloqueio. Do total do recurso, restam R$ 54 milhões (APENAS!).
O tucano ao mesmo tempo
em que concede isenção de
impostos por 10 anos ao Grupo Claudino afirma que a PMT
está quebrada e impõem taxas
para a população, não investe

Em Assembleia Geral, categoria aprova pedido de prisão para Firmino Filho

nos serviços públicos, sucateia
o SAMU e já foi até mesmo
condenado à perda de direitos
políticos junto com o presiden-

GREVE GERAL: vamos parar o Brasil!

rabalhadoras(es) de todo o país devem ocupar as ruas novaT
mente e paralisar as atividades contra o presidente Michel Temer (PMDB), contra os corruptos do Congresso e pela anulação das

reformas aprovadas no período e que atacam a classe trabalhadora.
As reformas da previdência, trabalhista e as terceirizações são um
retrocesso e retiram conquistas históricas.
As centrais sindicais estarão organizando eventos nos locais de
trabalho e nas ruas do Brasil para barrar os ataques, pelo Fora Temer
e em defesa dos direitos e da aposentadoria.
O SINDSERM, que compõem as entidades filiadas à CSP-Conlutas, segue a orientação de dar peso à Greve Geral e fortalecimento das pautas
Leia na página 3
locais de luta das(os) trabalhadoras(es).

Greve Geral deve mobilizar o país contra os ataques do governo Temer

te da FMS, Sílvio Mendes, além
de proteger o secretário ilegal,
Kléber Montezuma. Iremos dizer BASTA! Categoria aprova

pedido de prisão do prefeito
em Assembleia e SINDSERM dá
início às providências necessáLeia nas páginas centrais.
rias.

COLunA LEGAL
O histórico das reformas para as(os)
servidoras(es) públicas(os).
Leia na página 7

Cultura é no
Laborarthe

projeto cultural do
SINDSERM, Laborarthe,
O
lançado em junho entra para o

calendário do Sindicato. Música,
tradição, teatro, arte, poesia,
expressão e participação são objetivos do evento que acontecerá
sempre na primeira sexta-feira de
cada mês. O conceito do evento é
um resgate das atividades culturais do SINDSERM. Confira como
foi a primeira edição e a próxima
temática.

Leia na página 6

Saúde pede socorro!

udiência Pública tratou soA
bre a saúde municipal que
se encontra em situação de ca-

sos. Serviços e atendimentos
suspensos, faltam materiais e
SAMU está sucateado. Sílvio e
Firmino estão com direitos políticos suspensos e precisam responder às ilegalidades.
Leia na página 8
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Editorial

Rápidas
ápida
Assessoria Jurídica informa
A Assessoria Jurídica do Sindicato
das(os) Servidoras(es) Públicas(os) Municipais de Teresina (SINDSERM) comunica as(aos) funcionárias(os) públicas(os)
para comparecerem na instituição para
ver o andamento da protocolização de
seus processos de ações judiciais pendentes.
Não aos 20 minutos
O alerta já foi dado e a decisão foi
amplamente favorável a dizer não à jornada de trabalho ilegal. O SINDSERM
reforça que as(os) professoras(es) não
excedam as quatro horas de carga horário por turno de trabalho. Exceder os 20
minutos é ilegal, e fere o que diz a Constituição Federal, onde para os cargos de
40 horas semanais, a jornada máxima diária é de 8 horas. Não vamos ceder aos
nossos direitos!
#OcupaBrasília
Delegação formada por Servidoras(es)
Públicas(os) Municipais de Teresina viajaram no dia 22 de maio para Brasília com
intuito de fortalecer os protestos nacionais contra as Reformas Trabalhista, Previdenciária e Terceirizações, medidas do
Governo Michel Temer. A ocupação da
classe trabalhadora em Brasília-DF no dia
24 de maio foi reprimida pelas forças policiais, mesmo assim as centrais sindicais
já convocam uma nova Greve Geral para
30 de junho.
Crédito: CSP-Conlutas

Firmino está mesmo no fundo do poço?
Ou apenas se apossou do FundEF?

A

farsa da “Prefeitura quebrada” foi preparada por
Firmino(PSDB) para justificar a sua
prioridade em atender os interesses dos grandes empresários. Em
plena campanha salarial o tucano
divulgou na imprensa o surrado
discurso de que estaria no “fundo
do poço”, por causa da crise econômica. Na verdade, o fundo a que
Firmino estava se referindo talvez
fosse o FUNDEF, cujo precatório
ele vinha utilizando indevidamente
desde setembro de 2016.
A tranquilidade com que o Prefeito
anunciou na imprensa que não cumpriria a Constituição Federal demonstrou a confiança na impunidade, típica dos políticos tradicionais, hoje
envolvidos em escândalos e falcatruas cada vez mais banalizadas. A obrigação constitucional de conceder o
reajuste anual rendeu uma ação judicial movida pelo SINDSERM, mas Firmino confia na sua “argumentação”
para se safar do crime de responsabilidade.
Citado na delação da Odebrecht,

Firmino agora se envolveu numa situação ainda mais complicada. Após as
investigações do SINDSERM, as explicações estão cada vez mais difíceis e
a imprensa vem se negando a pautar
o assunto. Por que o recurso do precatório do FUNDEF foi antecipado
em 03 meses e foram gastos mais de
70 milhões de reais em 07 dias antes
das eleições?
Muitas perguntas não querem
calar e a grande imprensa não quer
falar.
Não nos surpreenderemos se houver outra decisão judicial como a que
o “Secretário Lagarta” conseguiu
para ganhar tempo na sua notória
acumulação de três cargos públicos.
O SINDSERM, porém, tem plena certeza que a luta organizada e persistente arrancará decisões mais justas,
com a força típica do clamor popular
que fará com que seja ouvida a voz
rouca das ruas. Não aceitaremos secretário ilegal e nem um prefeito que
debocha da combalida Constituição
Federal. Nossa luta está apenas começando...

Fazendo Arte
Charge

Ato público em Brasília-DF reuniu milhares de pessoas

Poesia

Formação Política
No dia 27 de maio, o SINDSERM promoveu o curso de formação política interna “Como Funciona a Sociedade”. O
próximo curso de formação vai abordar
o racismo e deve acontecer no dia 1º de
julho. O objetivo é estimular a compreensão das questões políticas inerentes à
atuação Sindical e da classe trabalhadora.

Novo site
Visite o novo site do SINDSERM pelo endereço: www.sindsermteresina.com.br. A
nova plataforma foi elaborada para que a(o)
servidora(or) encontre informações institucionais da entidade, notícias, link para o blog,
outros links importantes para o movimento
sindical, enquetes, vídeos e todas as informações relevantes para as(os) servidoras(es)
públicas(os) municipais. Acesse!

Expediente

Arraiá do SINDSERM
A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer
convida todas(os) para o Arraiá que acontecerá dia 07 de julho, no estacionamento em
frente ao Sindicato das(os) Servidoras(es)
Públicas(os) Municipais de Teresina, a partir
das 20 horas. Coloque seu traje de quadrilha e
venha curtir essa festa tipicamente nordestina.

Presidente: Sinésio Soares(Délio) / Vice-presidente: Paloma Santos - Secretaria Geral: Alan Mendes /
Antônio Bezerra(Toinho) - Tesouraria: Tatiana Oliveira / Jalme Ulisses - Formação Sindical: Francineide Marques / Andrea Vanessa - Assuntos Intersindicais: Francilene / Tancredo Campelo - Imprensa e
Comunicação: Edilson Nascimento / Joaquim Monteiro - Social e Patrimônio: Kally Layane / Marlene Uchoa
- Cultura, Esporte e Lazer: Cláudio Santos / Ana Paula Costa - Assuntos Jurídicos: Anselmo Pinheiro /
Daniele Brito - Assuntos da Mulher Trabalhadora: Olívia Rachel / Maria da Conceição - CONSELHO FISCAL:
Antônio Biro / Ayrton Vasconcelos / Cleide Pereira Viana / Erico Cronemberg / Joseneide Melo / Patrícia Sousa
Jornalista: Ohana Luize - Jornalista estagiária: Maria Clara Morais | Jornalista Diagramador: Giovani
Castro DRT-PI: 0001709 | SINDSERM: Telefone: 3221-3165 | E-mail: sindsermthe2011@gmail.com |
sindsermthe17@gmail.com | ascomsindserm@gmail.com Impressão: Gráfica Uruçuí: 3223-8290.
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Trabalhadoras(es) em Greve Geral: Fora Temer!
Anulação já, de todos os ataques à classe trabalhadora!

O

s ataques do governo de
Michel Temer (PMDB), por
meio dos projetos de reformas previdenciária e trabalhista
e das terceirizações, tentam retirar da classe trabalhadora o direito ao emprego, a seguridade
e ao futuro. As reformas obedecem a uma agenda ditada pelos
grandes empresários, banqueiros, empreiteiras e corruptos.
Enquanto a crise se aprofunda
e os escândalos surgem a todo
momento, a classe trabalhadora
se mobiliza para dar um basta
e organizar a Greve Geral como
saída para colocar Temer para
fora e anular todos os ataques.
Nesse contexto, as centrais
sindicais brasileiras decidiram
pela unidade na luta e organização da Greve Geral em 30 de junho, após o fortalecimento das
lutas durante o dia 24 de maio,
quando ocorreu um grande ato
em Brasília-DF e do 28 de abril.
No dia 20 de junho, uma vitória importante neste processo
foi a derrota na tramitação da
Reforma Trabalhista no Senado.
A Comissão de Assuntos Sociais
da casa, realizou a votação com

resultado de 10 votos
contrários e 9 favoráveis. Um texto alternativo foi aprovado, de
maneira simbólica, representando a rejeição
à reforma trabalhista em
seu texto integral. Mas o
avanço da luta contra as
reformas deve se dar nas
lutas, nas organizações
nos locais de trabalho,
nas mobilizações, paralisações, atos públicos e
na Greve Geral das(os)
Trabalhadoras(es)
de
todo o país. Temer governa sem apoio popular, seus projetos não
atendem às demandas
da classe trabalhadora Servidores municipais respondem ao chamado da Greve Geral
brasileira e a indignação
faz com que não sejam
ças de nível e pautas específicas
anos de isenção de IPTU para
aceitas negociações de direitos.
como as do setor de saúde que
um grande Shopping da capital.
No SINDSERM, a categoria
estão com impasses em relação
Somando-se às lutas nacioexige do prefeito Firmino Filho
à insalubridade. Indícios de crinais, as(os) servidoras(es) mu(PSDB), o encaminhamento urme de responsabilidade por parnicipais de Teresina dizem não à
gente da proposta de reajuste sate de Firmino e o uso indevido
política que sucateia os serviços,
larial que devolva o poder aquisidos recursos do FUNDEF, estão
usa do assédio moral como métivo das(os) trabalhadoras(es) e
em meio ao jogo do prefeito que
todo de gestão e tenta se colocobra da PMT uma resposta soafirma ter uma prefeitura “quecar acima da justiça. As agendas
bre as reivindicações de mudanbrada”, mesmo concedendo 10
de lutas locais devem se somar
ao encaminhamento das centrais sindicais, associações e
sindicatos, na luta contra os ataques de Temer e dos corruptos
do Congresso Nacional.
DIA 30 DE JUNHO – VAMOS PARAR O BRASIL CONTRA A REFORMA

NOTA DAS CENTRAIS SINDICAIS

TRABALHISTA, EM DEFESA DOS DIREITOS E DA APOSENTADORIA

As Centrais Sindicais têm
acompanhado cotidianamente os
desdobramentos da crise econômica, política e social, bem como
a mais ampla e profunda tentativa
de retirada dos direitos dos trabalhadores, através da tramitação
das Reformas Trabalhista e da Previdência no Congresso Nacional.
A ação unitária das Centrais
Sindicais tem resultado em uma
grande mobilização em todos os
cantos do país, como vimos nos
dias 08 de março, 15 de março,
na Greve Geral de 28 de abril e
no Ocupa Brasília em 24 de maio.
Como resultado do amplo debate
com a sociedade e das mobilizações, conseguimos frear a tramitação da Reforma da Previdência
e tivemos uma primeira vitória na
Reforma trabalhista, com a repro-

vação na CAS (Comissão de Assuntos Sociais do Senado).
Mas ainda não enterramos essas duas reformas, e por esse motivo, continuamos em luta.
Nesse contexto, as Centrais
Sindicais reunidas no dia de hoje
conclamam todas as entidades de
trabalhadores a construir o dia 30
de junho de 2017 e o seguinte calendário de luta:
27 de junho: audiência dos Presidentes das Centrais Sindicais no
Senado;
27 a 29 de junho: atividades
nos aeroportos, nas bases dos senadores e no senado federal;
30 de junho: Vamos parar o
Brasil contra a reforma trabalhista, em defesa dos direitos e da
aposentadoria.
No dia da Votação da Reforma

Trabalhista no Senado: mobilização em Brasília.
Estamos certos de que a unidade de ação é crucial na luta sindical
sobretudo em momentos conturbados como o que atravessamos.
CGTB – Central Geral dos Trabalhadores do Brasil
CSB – Central dos Sindicatos Brasileiros
CSP Conlutas – Central Sindical e
Popular
CTB – Central dos Trabalhadores e
das Trabalhadoras do Brasil
CUT – Central Única dos Trabalhares
Força Sindical
Intersindical – Central da Classe
Trabalhadora
NCST – Nova Central Sindical de
Trabalhadores
UGT – União Geral dos Trabalhadores

Coordenação nacional da CSP-Conlutas inicia preparativos
para 3º Congresso da Central que ocorrerá em outubro
Entre os dias 09 e 11 de junho,
membros da direção do SINDSERM
estiveram em São Paulo – SP para a
reunião da coordenação nacional. A
delegação do SINDSERM participou
dos trabalhos nos setoriais de Negras e Negros, Saúde e Segurança
do Trabalhador e de Mulheres.

Dentre os encaminhamentos,
foram apresentados os relatórios setoriais, a necessidade de
construção de uma alternativa
sindical e popular, classista e
construída a partir da base por
meio da CSP-Conlutas e aprovado o regimento interno do 3º

Congresso que ocorrerá de 12 a
15 de outubro, no Instância Árvore da Vida, em Sumaré (SP).
Entre os itens que serão tema
de pauta estão: conjuntura nacional e internacional; balanço político e plano de ação; o processo de
reorganização e a necessidade de

reafirmar a construção de uma
alternativa sindical e popular,
classista e construída desde a
base; os 100 anos da revolução
russa e a atualidade de suas lições para o movimento sindical
e popular brasileiro; estatuto;
direção.
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Precatório do Fundef e o
Um escândalo que a imprensa
é proibida de divulgar!

F

irmino Filho (PSDB) e Sílvio Mendes (PP) foram condenados a 3 anos de suspensão
dos direitos políticos e pagamento de multa no valor de 20 vezes a última remuneração. A decisão do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), numa ação do Ministério
Público revela mais um ato de improbidade administrativa da gestão tucana. Porém,
a contratação irregular de fisioterapeutas pela Fundação Municipal de Saúde é “café
pequeno”, comparado ao que acontece com o Precatório FUNDEF.

E

m 2016, Firmino aprovou lei na Câmara
Municipal, relacionada aos
recursos do Precatório do
FUNDEF, que seria depositado no mês de dezembro,
visando a antecipação dos
para o mês de setembro,
antes da eleição. Esta
operação de crédito (que
chamaram de cessão de
crédito) foi considerada
ilegal pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), caracterizando crime contra as
finanças públicas, e m ato
de improbidade administrativa do Prefeito, em 16 de
maio de 2017, no processo
TC/014755/2016.
O SINDSERM teve acesso ao extrato da conta do
FUNDEF e, assim, foi possível verificar as movimentações que foram feitas, assim que caiu o crédito de R$
210.667.000,00 (duzentos
e dez milhões, seiscentos e
sessenta e sete mil reais) na
conta específica do fundo,
no dia 22 de setembro de
2016. Logo no dia seguinte
aparece uma sucessão de
transferências on line que,
estranhamente, não estão
identificadas no extrato. O
mais curioso é que o maior
número de retiradas ocorreu no mês de setembro,

que antecedeu as eleições.
(Ver tabela ao lado)
A justiça acatou o pedido do SINDSERM em 12 de
junho de 2017, determinando o bloqueio de 60% do
valor repassado ao Município de Teresina. Porém,
os valores das vultosas
retiradas realizadas pelo
Prefeito Firmino Filho deixaram um saldo de apenas R$
54.498.314,03 (cinquenta
e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil,
trezentos e quatorze mil e
três centavos). O valor do
precatório, atualizado até
31/07/2016 era da ordem de
R$ 228.863.161,75 (duzentos e vinte e oito milhões,
oitocentos e sessenta e
três mil, cento e sessenta e
um reais e setenta e cinco
centavos). Portanto, 60%
deste valor equivaleria a
R$ 137.317.897,05 (cento
e trinta e sete milhões,
trezentos e dezessete mil,
oitocentos e noventa e sete
reais e cinco centavos), que
deveriam estar reservados
para pagamento de remuneração de profissionais do
magistério.
Mais estarrecedor
do que a ausência de R$
82.819.583,02 (Oitenta e
dois milhões, oitocentos e

dezenove mil e quinhentos
e oitenta três reais e dois
centavos) para se completar os 60% bloqueados
judicialmente e a falta de
identificação da maioria
das transferências e ordens
bancárias foi a destinação
de alguns pagamentos
identificados no extrato.
Empresas de propaganda,
Polícia Militar, empreiteiras
e até uma igreja receberam
repasses do dinheiro depositado na conta do FUNDEF.
Assim que a Direção do
SINDSERM verificou que o
Prefeitos destinou repasses
e pagamentos “estranhos”
à finalidade do recurso do
precatório, foram formalizadas denúncias ao Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado e
Ministério Público Federal,
até mesmo porque Firmino
continua tentando desbloquear o recurso.
Para ter um retrato
completo da utilização do
recurso, o SINDSERM requereu ao Banco do Brasil a
identificação da destinação
de todas as transferências
e ordens bancárias com as
quais Firmino retirou a maio
parte do dinheiro do precatório.

No mês que antecedeu as eleições Firmi
Precatório do FUNDEF
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o purgatório de Firmino!

ções Firmino gastou mais de 72 milhões de reais do

A respeitadíssima Promotora
Leida Diniz, do MPE, também
atua no caso do FUNDEF.
O SINDSERM reconhece a
competência e seriedade desta
promotora a age conjuntamente na defesa dos interesses do
Magistério e da população teresinense.
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Laborarthe realiza arraiá na edição de julho

O

Laborarthe, lançado no mês
de junho, é uma iniciativa
marcada para acontecer a
cada primeira sexta-feira do mês,
com diversidade de atrações culturais. Para o mês de julho, a edição
realizará um arraiá, seguindo as tradições juninas e julinas do calendário
nordestino. Música, teatro, poesia
e arte se encontram no projeto que
tem objetivo de agregar a categoria
nas ações da Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer do Sindicato das(os)
Servidoras(es) Públicas(os) Municipais de Teresina (SINDSERM).
No lançamento, a banda Doga

Oliveira e Neto Pimentel, animaram a festa que aconteceu em
frente ao SINDSERM no espaço do
estacionamento. Durante a noite,
os presentes também tiveram o
microfone aberto para as participações. O Laborarthe é aberto e
tem entrada gratuita.
“Gostei da iniciativa do
Sindicato de proporcionar esses
momentos e que venham outras
realizações como essa. Estarei
sempre presente para prestigiar”,
disse a servidora municipal, Marília Ribeiro.
O projeto cultural traz o con-

ceito de regaste da arte para a
classe trabalhadora a partir do seu
nome Laborarthe (Labor =trabalho, ar=arte, the=Teresina). “É interessante à proposta dessas atividades do Laborarthe que promete
reunir as pessoas também em momentos de lazer, pois estamos
sempre na luta. Essa tentativa
demonstra que esses momentos
devem acontecer e é a primeira
vez que vejo uma iniciativa como
esta no Sindicato”, declarou a professora Rosilda Alves. O próximo
Laborarthe ocorrerá no dia 7 de
julho.
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Coluna Legal
O histórico das reformas para as(os)
servidoras(es) públicas(os)

Regime Próprio das(os) servidoras(es) públicas(os) está estabelecido no art. 40
O
da Constituição Federal de 1988 e, com o advento das Emendawws Constitucionais, sofreu inúmeras reformas, na sua grande maioria, retirando direitos dessa cate-

Servidoras(es) paralisaram os trabalhos durante dois dias

Greve Geral de 48 horas denunciou
a precarização do serviço público
municipal em Teresina

A

provada em Assembleia Geral do dia 18 de maio, a Greve Geral de 48 horas das(os)
Servidoras(es) Públicas(os) Municipais de Teresina revelou a indignação da categoria e alertou sobre a
continuidade do movimento se as
negociações não avançarem. Durante a paralisação dos dias 24 e 25 de
maio a categoria denunciou a postura
da Prefeitura Municipal de Teresina
(PMT) que não aponta respostas sobre os reajustes, sobre os repasses do
precatório do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), a respeito das mudanças de nível, continua sucateando o
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) e abandona o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).
A truculência da gestão de Firmino (PSDB), com o abandono do gestor da Secretaria de Administração e
Recursos Humanos (SEMA), Manoel
de Moura Neto, da reunião de negociação dos 105 pontos de pauta de reivindicações, demonstra que é preciso
fortalecer a luta. Nenhum projeto a
respeito do reajuste salarial dos mais
de 22 mil servidoras(es) não foi enviado à Câmara Municipal de Teresina,
o que indica um atraso considerável,

levando em conta a data-base que é o
mês de maio.
Servidoras(es) da educação,
saúde, administrativos, STRANS,
trabalhadoras(es) do Lineu Araújo,
radiologistas do Hospital de Urgência
de Teresina(HUT), laboratório Raul
Bacelar, SAMU, dentre outros setores representados pelo SINDSERM
participaram do movimento durante
os dois dias, compondo as atividades
organizadas na data e já antecipando
as mobilizações da junho.
Dentre pontos discutidos durante a Assembleia Geral realizada na
manhã do dia 24 de maio, a categoria reforçou o que vem ocorrendo
no setor de saúde, com a falta de
segurança nas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), o abandono dos hospitais, especialmente do HUT, com
o risco do SAMU não ter mais capacidade de atender toda a demanda
da população devido aos problemas
nas ambulâncias, bem como as práticas de assédio moral e jornadas de
trabalho excessivas denunciadas por
trabalhadoras(es) da educação. A categoria que acumula perdas salariais
de 43,25%, continua sem saber quando irá recompor, de fato, seu poder
aquisitivo. Se Firmino não pagar, a
greve vai continuar!

Servidoras(es) participaram de
programação especial nos dois dias

urante as 48 horas de Greve Geral, o SINDSERM também particid
pou de um ato político-cultural na Praça Pedro II, organizado pelo
Fórum Piauiense em Defesa da Previdência Pública contra as reformas do

Governo interventor de Michel Temer (PMDB). O SINDSERM, assim como
durante a Greve Geral de 28 de abril, apresentou a defesa de anulação
imediata de todos os ataques à classe trabalhadora, Fora Temer e todos
os corruptos. Na mesma data, ocorreu um ato nacional em Brasília-DF,
onde o SINDSERM foi representado por uma caravana de servidoras(es)
da base. O ato foi bastante reprimido pelas forças militares contra milhares de representantes de movimentos sociais, populares, estudantis
e sindicais de todo o país.
No dia 25, foi a vez do debate “As reformas e o Brasil pós-Temer”, ocorrido na Central de Artesanato Mestre Dezinho. Participaram da mesa, os advogados Cayro Burlamaqui e Marcos Carvalho, da Assessoria Jurídica do SINDSERM, Joaquim Monteiro,
diretor de Imprensa e Comunicação do SINDSERM e da organização
Ruptura Socialista, e Olívia Raquel, da Secretaria de Assuntos da
Mulher Trabalhadora do SINDSERM. Foram convidados representantes da OAB-PI e Ministério Público que agradeceram o convite,
porém não puderam comparecer.

goria.
O regime próprio é aplicável às(aos) servidoras(es) ocupantes de cargos efetivos
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive suas autarquias e fundações
públicas. É um sistema contributivo e solidário, mediante a contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas, observados os critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
Nos governos de José Sarney, Fernando Collor, Itamar franco e Fernando Henrique Cardoso, as(os) servidoras(es) públicas(os) poderiam se aposentar com proventos
integrais desde que prestassem 35 anos de serviço, se homem e 30 anos no caso da
mulher, com direito à integralidade e paridade.
Já em 1998, com o advento da Emenda Constitucional 20/98 durante o governo
Fernando Henrique Cardoso, passou a ter início as reformas retirando direitos, pois o
tempo de serviço, que até então era o único requisito, deixa de ser relevante para a
concessão da aposentadoria, passando a ser necessário o tempo de contribuição e a
idade mínima. Em 2003, no governo Lula, foi aprovada a Emenda Constitucional 41/03,
na qual o valor dos proventos passou a ser limitado ao resultado do cálculo da média
aritmética simples( MP nº 167/04), não havendo integralidade e nem paridade.
Com o argumento de “crescente déficit” nos Regimes Próprios, outorgou à União,
Estados, Distrito Federal e Municípios a possibilidade de instituir regime de previdência
complementar, nos termos do § 14 do art. 40 da CRFB/88, mediante a edição de lei de
iniciativa do Poder Executivo de cada ente, com base no § 15 do mencionado artigo. No
âmbito federal, a Lei nº 12.618/2012 disciplinou a previdência complementar para as(os)
servidoras(es) públicas(os) titulares de cargo efetivo, aplicável apenas àqueles que ingressarem no serviço público após a instituição do novo regime. Para os demais, deverá
haver expressa opção, na esteira do disposto no art. 40, § 16 da CRFB/88.
Trata-se de regime de previdência pública, de caráter facultativo e complementar,
autônomo em relação ao regime próprio de previdência da(o) servidora(or) pública(o),
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e disciplinado por lei complementar (LC nº 109/2001 e art. 202, caput, da CRFB/88).
A Previdência Complementar dos servidores públicos tem por objetivo limitar os benefícios de aposentadoria e pensão por morte ao teto previsto no art. 201 da CRFB/88,
referente ao Regime Geral de Previdência Social, que atualmente é de R$ 5.531,31. Com
isso, o Poder Público possui o encargo de cobrir os benefícios limitados a este valor,
deixando à Previdência Complementar a cobertura de montantes maiores.
Com o governo Temer, intensificou-se o argumento de déficit nas contas da previdência passando a entrar em cena a Proposta de Emenda Constitucional 287/16, na qual
de forma intensiva retira vários direitos das(os) servidoras(es) públicas(os), pois dentre
as alterações há a unificação de requisitos entre Regime Geral de Previdência Social e
Regime Próprio de Previdência Social, limita o acúmulo de pensões e aposentadorias
ao limite de até dois salários mínimos, passa a ser obrigatória a criação de regime complementar e adotar o teto do Regime Geral de Previdência Social.
Em relação ao magistério, a maior ameaça está relacionada à idade para aposentadoria, pois pela regra atual existe a redução de 5 anos tanto da idade quanto no tempo
de contribuição, porém com a proposta de reforma atual será exigido para se aposentar 60 anos de idade, para homens e mulheres, e pelo menos, 25 anos de contribuição,
ainda sendo exigido a regra de transição para aqueles que tiverem ingressado no serviço público até a data de publicação da PEC. Dessa forma as mulheres serão aos maiores
prejudicadas, pois terão que cumprir mais 10 anos devido a exigência da idade mínima.
Com a aprovação da PEC, o Município de Teresina terá 6 meses para alterar as regras
para concessão dos benefícios, sob pena de ser obrigado a se adequar à reforma da
Previdência que for aprovada pelo Congresso.
Após a análise das reformas e o impacto que tiveram aos direitos dos servidores
públicos, restou claro que o argumento de déficit da previdência não é novo e sim uma
forma de convencimento para que a população aceite a retirada de direitos, porém
a verdadeira reforma não deve ser nos benefícios, e sim no custeio e na gestão dos
recursos da previdência.
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Dia do Orgulho
LGBTQI
Thiago Henrique, bacharel em
Direito, membro da Assessoria Jurídica
do SINDSERM e militante LGBT.

dia do Orgulho Gay, ou com a
O- LGBTQI,
atualização da sigla utilizada
é celebrado dia 28 de

Agentes de trânsito realizaram Assembleia para decidir pautas específicas

Agentes de trânsito elegem comissão para debater o PCCS do setor

E

m Assembleia Setorial realizada no dia 8 de junho, agentes
de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e
Trânsito (STRANS), elegeram uma
comissão para acompanhar a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do setor. Cinco servidores devem acompanhar,
com a orientação jurídica do SINDSERM, o andamento desta pauta
junto à administração municipal.
Na oportunidade, foi debatida a necessidade dos representantes por local de trabalho
fortalecerem as lutas com o Sindicato. Em relação à STRANS e

ao PCCS, o prefeito Firmino Filho (PSDB) já está descumprindo o artigo 37 da Constituição

Federal que prevê a revisão geral anual de salários, que estão
defasados.

entre as pautas de reivindicações dos agentes da
STRANS, estão a incorporação da gratificação
D
ao vencimento dos fiscais de trânsito, mais segurança e conforto nas instalações utilizadas pelas(os)
trabalhadoras(es), auxílio refeição e uniforme completo, distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), renovação da frota a cada dois anos,
promoção de cursos de atualização e legislação de
trânsito a cada 12 meses, além de mais contratações
de agentes de trânsito.

Sílvio e Firmino sucateiam a saúde pública
e justiça suspende seus direitos políticos

SINDSERM denunciou o caos da saúde em Audiência Pública

A

saúde pública municipal
de Teresina vem sofrendo por conta de péssimas condições de trabalho e o
sucateamento da infraestrutura do Serviço de Atendimento
Móvel em Urgência(SAMU) e
dos demais hospitais municipais, além das más condições
aos servidores públicos municipais da capital. Sílvio Mendes
(PP), presidente da Fundação
Municipal de Saúde(FMS), e
Firmino Filho(PSDB) foram
considerados
responsáveis
por crime de improbidade administrativa em recente decisão da justiça.
A decisão, divulgada pela
imprensa, do juiz de direito
Anderson Antônio Brito Nogueira, a respeito de uma ação
do Ministério Público de 2013,
foi considerada procedente,

condenando, assim, o prefeito
de Teresina e seu secretário de
saúde, à suspensão dos direitos
políticos por três anos e pagamento de multa civil no valor de
20 vezes à última remuneração
recebida pelo crime de improbidade administrativa. O crime
tem por base a investigação do
Ministério Público que constatou contratos irregulares feitos
pela FMS, no período de 2006
a 2010, quando haviam aprovados em concurso para diversos
cargos.

Além de pagamento de multa, os réus ficam proibidos, segundo a decisão, de contratar
com o poder público ou receber
benefícios fiscais ou de crédito
direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Sílvio e Firmino continuam
com o processo de sucateamento da frota do SAMU, que
não recebeu a promessa de
renovação da frota até o momento, e encontra-se com apenas três ambulâncias em pleno
funcionamento. A retirada de
alimentação para os acompanhantes do Hospital de Urgência de Teresina(HUT) é usada
como justificativa de diminuição de gastos.
Em audiência pública, realizada no dia 07 de junho na
Câmara, o SINDSERM revelou
novamente os abusos que a
categoria municipal vem sofrendo e protestou junto com
diretores e representantes da
base o descaso na saúde pelo
secretário municipal, desmentindo as falácias a respeito da
saúde municipal.

junho que, para esta comunidade, marca o dia de luta contra
as incessantes abordagens de
policiais no bar Stonewall Inn
em Nova York no ano de 1969,
culminando na primeira parada
da diversidade em 1970.
A palavra “Orgulho”, remonta
não apenas às questões de identidade de gênero, mas ao combate
incessante contra o machismo,
Lgbtfobias e estruturas massivas
que formam nossa sociedade.
Esta data será propícia para
levantar os debates que perpassam desde a criminalização
da homofobia ao combate de
ideologia de gênero, proposta
por bancadas conservadoras nos
plenários de todo o Brasil, bem
como, outras pautas de lutas e reivindicações da população LGBTQI.
Porém, este não deve ser colocado apenas como um dia de luta e
combate às opressões, mas como
o início de um debate profundo e
organizado através do Coletivo de
Gênero e Classe deste Sindicato,
que possui em seu programa o
combate às opressões.
Desta forma, quando se fala
em combate às LGBTfobias, trata-se também de ir contra o machismo que acaba por se fortalecer
com esta ideologia. Infelizmente,
não há muito do que ter orgulho. Conquistas travadas foram
sufocadas, movimentos LGBTQIS
foram atrelados à partidos políticos, principalmente nos governos
petistas de 2002 até 2016. Desde a
Carta ao Povo de Deus, Congresso
com temáticas LGBTQI’s que não
travaram debates, o veto do kit
escola sem homofobia e discussões como a doação de sangue
para os centros de Hematologia e
Hemoterapia por LGBTQI’s .
O combate à homofobia se
faz perspicaz diante de uma
sociedade capitalista, machista
e opressora. Os assassinatos
de todos os dias dos LGBTQIs e
a falta de direitos que cercam
toda essa população, não dá
nenhuma condição mínima de
“proteção”.

