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É hora de uniﬁcar as lutas
contra as reformas!

Dia Nacional de Paralisações e Greves em 10 de novembro retoma as lutas!
ais uma vez, a tarefa de unificar as lutas entre as centrais sindicais e todos os movimentos sociais do Brasil se
faz imprescindível! O chamado para a construção e mobilização do dia 10 de novembro pretende parar o Brasil
M
contra as reformas do Governo Temer (PMDB) e do Congresso corrupto.

Leia na página 7

3º Congresso Nacional da CSP-Conlutas reúne trabalhadoras(es) com a tarefa de derrotar a burocracia sindical
Leia na página 8

Coluna Legal

Entenda as questões jurídicas envolvidas no tocante à insalubridade no serviço público
municipal.
Leia na página 7

O

fortalecimento do Sindicato das(os)
Servidoras(es) Públicas(os) Municipais de
Teresina (SINDSERM) e o direcionamento das
lutas da forma mais aproximada da realidade da
base será bem amplo com a presença das(os)
representantes de base no dia a dia da entidade
sindical. É uma tarefa fundamental na mobilização permanente da categoria para a ação direta
nas lutas, bem como para a formação permanente para a intervenção qualificada na transformação da realidade. O Conselho de Representantes
de Base está sendo reativado e tornará o Sindicato cada vez mais forte e combativo.
Leia na página 8

Após mobilização histórica SINDSERM
pedirá a prisão de Firmino Filho (PSDB)

U

ma luta que repercute em todo o país. Assim tem
sido a questão do precatório do Fundef em Teresina com o bloqueio da conta pelo TCE-PI e determinação às prefeituras para destinação integral dos recursos
para a Educação. A unidade entre várias entidades sindicais de todo o estado permitiu grandes avanços e a luta
continua até que os responsáveis pelos desvios sejam
exemplarmentVCe punidos e o dinheiro desviado seja
devolvido.
Leia nas páginas centrais

Contra as opressões
SINDSERM esteve presente na Parada da DiversiO
dade no mês de setembro e,

por meio de um trio elétrico,
divulgou as denúncias sobre
os ataques de Firmino (PSDB)
e seu secretariado. A entidade
também atuou na construção
do ato contra o projeto retrógrado da “Cura Gay” e no combate a todas as formas de LGBTQIfobias.
Leia na página 6
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Rápidas
Laborarthe
Com intuito de resgatar as atividades culturais do Sindicato das(os) Servidoras(es)
Públicas(os) Municipais de Teresina (SINDSERM), em todas as primeiras sextas-feiras
do mês, no estacionamento próximo a sede
da instituição sindical, sempre às 20 horas,
acontece o Laborarthe. A iniciativa tem como
propósito integrar a direção e a categoria,
através de atividades culturais que promovam a sensibilização necessária ao envolvimento com as questões sociais e políticas.

Laborarthe aborda temas culturais diversos

Terceiro Campo
Durante o 3º Congresso da CSP-Conlutas, parte da delegação do SINDSERM participou do espaço promovido pelo bloco
de grupos da esquerda socialista, “Somos
Tod@s CSP-Conlutas”. Durante o encontro, foi debatida a necessidade de unidade
e construção de um terceiro campo, que
não sirva NEM À DIREITA NEM À CONCILIAÇÃO DE CLASSES, mas que seja um polo político alternativo que represente verdadeiramente os interesses e as lutas da classe
trabalhadora. Representantes das organizações Conspiração Socialista, Construção
Socialista, APS, Resistência e Luta, LRP,
LSR, BRS, GAS, MAIS, NOS, Ruptura Socialista e o SINDSEF/RN se manifestaram no
evento, assumindo o compromisso de fortalecer a unidade nas lutas dos movimentos sindical, popular e estudantil, na perspectiva de construção do terceiro campo.
A unidade
Gestores de várias entidades sindicais
municipais, de Teresina e do interior do
Piauí, reuniram-se para confirmar presença
na audiência pública sobre os precatórios
do Fundef no Tribunal de Contas do Estado
(TCE-PI) que aconteceu no dia 04 de setembro. A unificação da luta em todo o Piauí é
importante para manter a mobilização da
classe e evitar que os crimes cometidos
contra a educação continuem sem ser julgados e punidos. A luta continua.

Editorial
A

Organizar a Base e Intensiﬁcar as Lutas!

nossa esperança está sempre na luta.
Confiamos no poder que a classe trabalhadora tem e exerce quando resolve se
organizar. Estamos num momento muito
difícil da vida nacional, mas convictos da
capacidade que estamos tendo de preparar nossos próximos passos. A Direção do
SINDSERM não esconde a satisfação pela
quantidade e qualidade das(os) Representantes de Base eleitas(os) na categoria,
que estão se dispondo a fortalecer nossas
lutas específicas e do conjunto da classe
trabalhadora.
Devido à dimensão de um país continental como o Brasil, a nossa participação no
III CONGRESSO NACIONAL DA CSP CONLUTAS, à qual o SINDSERM é filiado, nos proporcionou uma experiência enriquecedora.
Delegadas(os) eleitas(os) representando o
SINDSERM em debates sobre a Conjuntura
Nacional e Internacional, combate às opressões, saúde do(a) trabalhador(a) com ativistas dos movimentos sindical, popular e estudantil de todo o país. A maioria da nossa
delegação se reunia ao final de cada dia para
avaliar o andamento dos debates e qualificar
nossa participação.
Embora não tenham acontecido reuniões de alguns setoriais importantes; o setorial de Educação ter apresentado graves
problemas de organização, e a ausência de
representação de mulheres no importante
painel sobre os 100 ANOS DA REVOLUÇÃO
RUSSA, o Congresso da CSP CONLUTAS deu
um importante salto qualitativo ao aprovar

Fazendo Arte

resposta à atitude arroEto,mgante
e arbitrária do Prefeique se negou a conceder o

reajuste anual previsto em lei,
o sindicato exige sua prisão por
CIRME CONTRA AS FINANÇAS
PÚBLICAS, já comprovado pelo
TCE-PI. O truculento gestor jamais imaginou que seria derrotado no terreno institucional
que domina há décadas.
Enquanto isso o Governo interventor e o
congresso corrupto se preparam pra dar o
golpe de misericórdia na retirada de direitos
históricos da classe trabalhadora, destruindo
nossa aposentadoria. A Paralisação Nacional
do dia 10 de novembro marca a retomada das
lutas

É hora de organizar a base para as lutas
inadiáveis do próximo período.

Charge

100 anos da
Revolução Russa

Elá virá,
a revolução
conquistará a
todos o direito não
somente ao pão mas,
também, à poesia.

Nota de pesar
A diretoria do Sindicato das(os)
Servidoras(es) Públicas(os) Municipais de
Teresina (SINDSERM) manifesta o profundo pesar pela perda repentina do amigo e
diretor do Sindicato, Antônio da Cruz Bezerra (Toinho), no último dia 01 de outubro.
O companheiro era conhecido por ser
uma pessoa de personalidade cativante,
extrovertida e alegre. Seu falecimento prematuro e inesperado nos deixou extremamente desnorteados. Esperamos que, no
momento oportuno, possamos compreender este momento de dor e recuperarmos
a alegria deixada como marca de Toinho.

Leon Trotsky

Expediente
Antônio da Cruz
Bezerra, presente!

a paridade, que garante 50% de mulheres
da direção executiva da entidade. Uma lição fundamental sobre a importância de
aproximarmos cada vez mais o nosso discurso da nossa prática.
Estamos nos fortalecendo para um período de ataques ainda maiores, organizando a base para lutar. Enquanto isso, Firmino procura uma saída para justificar as
ilegalidades cometidas e denunciadas pelo
SINDSERM.
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Representantes de Base

SINDSERM estará representado em cada local de trabalho

Fortalecendo ainda mais o
SINDSERM e consolidando
as estratégias de luta
D
urante três meses, de 24 de
julho a 24 de outubro, ocorreu o processo de eleição para
membros do Conselho de Representantes de Base do SINDSERM, que é
um órgão consultivo, deliberativo e de
encaminhamento das atividades sindicais. A instância é superior à Diretoria,
em nível hierárquico, e deve ser convocada, no mínimo, a cada três meses
para debater e decidir sobre as ações
da direção e os rumos do SINDSERM.

Foram eleitas(os) 226 (duzentos
e vinte e seis) Representantes de
base, o que já é um recorde histórico
no SINDSERM. O significado disso é
o esforço diário e reflete a importância que a atual Direção vem dando
ao trabalho na base da categoria.
São servidoras(es) públicas(os)
municipais de Teresina efetivas(os) e filiadas(os) ao sindicato. A representação das(os)
aposentadas(os) será concluída

NOTA
Em defesa dos cargos efetivos e de
democracia nos locais de trabalho

O

presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS),
Sílvio Mendes (PP), é alvo de denúncia por contratação irregular de terceirizados durante a greve da saúde
municipal ocorrida no primeiro semestre do ano de 2017.
As contratações, conforme representação apresentada
pelo Sindicato das(os) Servidoras(es) Públicas(os) Municipais de Teresina (SINDSERM), foram realizadas para
atuação de profissionais em regime de plantão durante o
período de greve.
Por intermédio da empresa RAD Imagem, as(os)
contratadas(os) receberiam o piso salarial da categoria que
sequer é pago às(aos) servidoras(es) efetivos no cargo. Desse período, é marcada também a retirada das gratificações
por produtividade e adicionais de pessoal da área de Radiologia.
Dessa forma, Sílvio foi notificado pelo Promotor de Justiça Fernando Santos para prestar esclarecimentos sobre o
caso.
Recentemente, o presidente da FMS também protagonizou uma exoneração feita de maneira pública contra a ex-diretora do Hospital do Promorar. É necessário que a categoria esteja cada vez mais vigilante sobre as tentativas de
desmobilização, especialmente em períodos de paralisação
e greves. Além disso, lutar pela democracia na gestão dos
locais de trabalho e pela implementação das eleições para
a gestão, garantindo que as(os) trabalhadoras(es) decidam
sobre tais questões.

na Assembleia Geral do dia 10 de novembro de 2017, para que haja tempo para divulgação neste segmento
da categoria.
Cada convocação de eleição nos
locais de trabalho, foi realizada com
o mínimo de três dias de antecedência, sendo identificada pelo cartaz
elaborado pela diretoria do SINDSERM e afixado no local.
A defesa dos interesses da
categoria com participação e engajamento, é a garantia de um
Sindicato forte e combativo. A
tomada de consciência por parte
das(os) filiadas(os) e do conjunto
da base, reforça a importância do
trabalho das(os) representantes.
São estas(es) que promovem a interação e a circulação rápida de informações e tornam-se pontos de
apoio no dia a dia do trabalho.
São aquelas(es) identificadas(os)
com a tarefa de potencializar o desempenho da entidade em suas
bases, por meio do contato direto
e constante. Casos como esclarecimento de dúvidas sobre as decisões
de assembleias, campanhas especí-

ficas, relatos sobre desrespeito aos
direitos da(o) servidora(or), assédio
moral e demandas setoriais são encaminhadas de maneira bem mais
rápida com a efetivação do Conselho
de Representantes de Base.
O SINDSERM irá elaborar um regimento a ser submetido e votado
pelo Conselho de Representantes de
Base para regular o funcionamento
da instância.
O SINDSERM passou por um
período de extrema burocratização
durante a gestão anterior, pois a Direção se distanciou da base, suspendeu a eleição de representantes e se
enclausurou na sede do sindicato.
A gestão SINDSERM De Volta
Para as Lutas abriu as portas do sindicato e a base voltou a participar
ativamente. O Conselho de Representantes fortalecerá a organização
de base.
As(os) representantes terão
mandatos de 03 anos. A diretoria
do SINDSERM agradece a todas(os)
que participaram do processo e
apostaram em suas(seus) companheiras(os).
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Pressão da categoria mantém

TCE determina abertura de duas contas: uma com 60% do precatório (remuner
e outra com 40% (manutenção e desenvolvimento do ensino)

A

mobilização da categoria arrancou, mais uma vez, uma importante vitória das(os)
trabalhadoras(es) da Educação municipal e do conjunto das(os) servidoras(es), no
terreno institucional, onde tradicionalmente a classe trabalhadora está em desvantagem. No dia 22 de setembro, a categoria comemorou a garantia de que os recursos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef) serão repassados integralmente à área conforme decisão do Tribunal de Contas do
Estado do Piauí (TCE-PI). Apesar das inúmeras tentativas de gestores municipais de todo o
Piauí, por meio da Associação Piauiense de Prefeitos Municipais (APPM), de utilizarem livremente os recursos, estes somente poderão ser utilizados conforme a normatização aprovada, ou seja, na Educação e com os percentuais previstos na lei.
ossa vitória foi caracteN
rizada especialmente
na forma como foi decidido

que será feita a aplicação do
precatório. A determinação
do TCE prevê que o uso seja
integralmente na área da educação, respeitando a proporção de utilizar 60% para remuneração dos(as) profissionais
do magistério e 40% para as
demais despesas da área, sendo que devem ser abertas duas
contas pelos municípios: uma
para os 40% e outra para os 60%.
As prefeituras deverão
apresentar um plano de aplicação e, até que seja encontrada uma adequação à forma de pagamento dos 60%,
os recursos continuarão bloqueados, assim como os 40%
também devem permanecer
bloqueados para que sejam
estabelecidos critérios de
como serão gastos. Isso significa que ainda não ficou definido quais profissionais terão
o direito de receber, discussão que será realizada posteriormente. Também ficou
proibido o pagamento de ho-

Professoras(es) lotaram sessões plenárias no Tribunal

SINDSERM denunciou as ilegalidades

norários de advogados com o
precatório.
Fortalecida pelo apoio da
categoria, a Direção do Sindicato das(os) Servidoras(es)
Públicas(os) Municipais de
Teresina (SINDSERM), vem
sido árdua no tocante às
forças que se colocam para
pressionar a mobilização com
mentiras que tentam descaracterizar a importância da
questão. Esta ainda não se esgotou, pois ainda há muito a
esclarecer sobre a destinação

Dirigentes sindicais em reunião com o presidente do TCE-PI

dada ao dinheiro do Fundef,
onde já foram detectadas,
por meio de investigação, utilizações ilegais e irregulares
por parte do prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB). As
questões específicas do caso
ainda serão julgadas e outras
instâncias judiciais já foram
acionadas para investigarem
as denúncias e indícios criminosos.
A luta, que vai ao campo
institucional e político, dá-se
também no campo dos discursos midiáticos, onde o SINDSERM é contraponto para a
imagem de que tudo esteja
funcionando bem na gestão
municipal e que a prefeitura
faz “milagres”. Discurso usado para que servidoras(es)
aceitem a falta de respeito e
o amargor da ausência do reajuste anual. Para isso, o Sindicato ressalta que somente
a mobilização diária, em cada
local de trabalho, a participação em assembleias e na
divulgação ampla das denúncias podem contrapor o dis-

Mobilização foi fundamental no processo

Gestores de entidades sindicais estiveram unificados na lu
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m conta do Fundef bloqueada!

muneração do Magistério)

Votação deu resultado importante para a categoria

Tribunal

ficados na luta

curso e fortalecer a luta contra esses diversos ataques.
A operação de crédito, por
meio de uma agência bancária (Banco do Brasil) e antecipação da verba, próximo
ao período eleitoral, custou
somente em juros da operação, R$ 18 milhões. O Fundo
que tem como intuito de reconhecer a remuneração de
profissionais do magistério e
ser destinado a investimentos
na educação, estavam sendo
utilizados para transações financeiras para empresas de
publicidade, prestadora de
serviços de segurança e vigilância, para igreja evangélica,
construtoras, entre outras.
Uma das consequências à
desobediência da Normativa
27 (sobre a aplicação na forma de proporção 60%/40%)
referente às atividades ilegais
do gestor municipal é res-

ponder por crime contra as
finanças públicas, nos termos
disponentes ao artigo 359-A,
parágrafo único, inciso I, do
Código Penal, ato de improbidade administrativa, segundo
artigo 10, IV, da Lei 8.429/92
e crime de responsabilidade,
fundamentado no artigo 1º,
VIII do Decreto Lei 201/67.
O caso já foi, além do Tribunal de Contas do Estado do
Piauí (TCE-PI), para o Ministério Público Federal (MPF), no
Ministério Público do Estado
do Piauí (MP-PI) e no Ministério Público Eleitoral (MPE).
Outro ponto a ressaltar é que
o SINDSERM Teresina conseguiu, inclusive, evitar o arquivamento da denúncia no
Ministério Público Federal,
ao apresentar as provas do
próprio TCE-PI, de que Firmino (PSDB) utilizou o recurso
ilegalmente e em áreas que

não são da educação (PLUG,
CET SEG, ADV/6, Belazartes e
outras investigadas).
A última decisão do TCE-PI deve reverberar em outros
municípios e até mesmo fora
do Piauí. Entidades de classe
e profissionais de magistério
de cidades como São João da
Fronteira, Nazária, José de
Freitas, entre outras, estiveram junto ao SINDSERM Teresina ampliando a mobilização.
O SINDSERM pontua que
as demais denúncias já realizadas por esta parte a respeito de desvios de finalidade na
aplicação dos recursos estão
mantidas e o setor jurídico
continuará atento à continuidade dos processos. A luta segue até que seja feita a devida
justiça e que o dinheiro seja
devolvido à fonte e repassado
a quem é de direito. Só a luta
muda a vida!

Firmino (PSDB) apresenta defesa, mas
TCE mantém bloqueio do FUNDEF
SINDSERM exigirá devolução do dinheiro e pedirá prisão do Prefeito

O

Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) publicou no dia 18 de outubro a conclusão final a
respeito das investigações de desvios de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do prefeito de Teresina, Firmino Filho.
A operação de crédito realizada com os recursos da Educação foi considerada ilegal. Firmino (PSDB)
pagou R$ 18.196.161,75 ao Banco do Brasil para antecipar o recurso federal e gastou 72 milhões de reais
em apenas uma semana, antes da eleição do ano passado e repassou a várias empresas e prestadores
de serviço, com diversas irregularidades.
Após o bloqueio da conta do FUNDEF, a partir de denúncia do SINDSERM, o prefeito apresentou
defesa em relação às investigações, mas não obteve êxito.
O TCE-PI concluiu que estão caracterizados crime contra as finanças públicas, nos termos do que
dispõe o art. 359-A, parágrafo único, inciso I, do Código Penal; ato de improbidade administrativa, segundo art. 10, IV, da Lei 8.429/92; e crime de responsabilidade, fundado no art. 1º, VIII, do Decreto Lei
201/67. Além disso, determinou que o caso seja encaminhado ao Ministério Público Federal e Estadual.
Com base nesta decisão o SINDSERM exigirá a devolução dos recursos desviados e ingressará com
pedido de prisão do Prefeito Firmino Filho
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SINDSERM esteve presente na Parada da
Diversidade e no ato contra “Cura Gay”
A

de Psicologia promoveram o ato
contra a Cura Gay na Avenida Frei
Serafim, no dia 25 de setembro.
Além de acadêmicos, estiveram presentes no local, movimentos sociais
e o Sindicato das(os) Servidoras(es)
Públicas(os) Municipais de Teresina
(SINDSERM). O Sindicato já haviam
participado também, no dia 03 de
setembro, da Parada da Diversidade, levando as bandeiras de criminalização das LBGTQIfobias, além
das denúncias contra os ataques à
população teresinense por parte da
gestão municipal.
O tal tratamento é baseado no
conjunto de técnicas com procedimentos psicanalíticos, cognitivos
e comportamentais que tem como
objetivo de eliminar quaisquer evidências de homossexualidade no
individuo.
Além da passeata realizada na avenida, foram
introduzidos discursos
e mensagens com intuito de conscientizar os
espectadores acerca do
tema. Após o ato, representantes de entidades
sociais com os diretores
e base do SINDSERM reuniram-se para debaterem
propostas de combate a
LGBTQIfobias.
Foram
SINDSERM levou trio para Parada da Diversidade
indignação da comunidade
LGBTQI, de movimentos sociais e profissionais da área
de psicologia frente ao retrocesso
apontado pela resolução 001/99
do Conselho Federal de Psicologia
(CFP) tomou as ruas em diversos
pontos do país. A proposta voltou
a ser abordada no Brasil motivada
após decisão do juiz da 14ª Vara do
Distrito Federal, Waldemar Cláudio
de Carvalho, a pedido de um grupo de psicólogos, concedendo, por
meio de liminar, a terapia de reorientação sexual, terapia reparativa
ou, como é mais conhecida, a “Cura
Gay”.
Em Teresina, estudantes do curso de Psicologia da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) juntamente
com o Conselho Regional e Júnior

encaminhadas iniciativas
de aulas públicas em universidades e escolas, com
finalidade de discussões
construtivas que buscam
a compreensão diante do
assunto.
As terapias de reversão sexual não são
comprovadas como resolutivas de acordo com
estudos feitos por comunidades científicas nacionais e internacionais, além
de provocarem sequelas
e sofrimento psíquico das Ato público denunciou LGBTQIfobias
pessoas.
Diante disso, a Resosileiros gays já sofreram algum tipo
lução 01/99 demonstra que a pside violência. Além disso, é o camcologia e seus profissionais devem
peão mundial em assassinatos de
colaborar com seus conhecimentos
transexuais.
e que possam contribuir na refleContudo, em vez dos governanxão da questão da sexualidade sotes discutirem politicas públicas
bre o preconceito e discriminação,
para combater o ódio, preconceito,
mas com isso a intolerância no país
exclusão e discriminação da popufica cada vez mais distante de ser
lação LGBTQI, acabam propondo
superada, fomentando a exclusão
diferentes formas de disseminar o
e o desrespeito que culminam em
que já é tanto firmado nesta nação:
mortes diárias de pessoas LGBTQIs.
a homofobia e as LBGTQIfobias. No
O Brasil não é exemplo de garantia
momento é necessário organizar
de segurança e de diretos dessa ponão somente essa comunidade, mas
pulação, onde a cada três dias um
toda a classe trabalhadora, para
homossexual morre, de acordo com
um combate permanente contra a
dados estatísticos do Grupo Gay da
opressão e atentar para a luta dianBahia(GGB). De sete a cada 10 brate de todos os ataques.

Caos no SAMU: Sílvio Mendes(PP) não cumpre
acordo e renovação da frota atrasa ainda mais
Desde o início da gestão “SINDSERM de volta para as lutas”, as
denúncias sobre as péssimas condições de trabalho e funcionamento
do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU) de Teresina
tem sido acompanhadas e relatadas por funcionários e usuários
que já não aguentam a situação de
descaso que a prefeitura mantém
em relação à este instrumento responsável por salvar a vida de centenas de pessoas diariamente.
As paralisações ocorridas no
começo do ano revelaram para a
população o caos no SAMU Tere-

Sucateamento do SAMU coloca população em risco

sina e mostram que o número de
ambulâncias e toda a estrutura
é insuficiente e coloca em risco
as(os) trabalhadoras(es) e pacientes que necessitam de atendimento. Mesmo com o grande número
de denúncias levadas até o conhecimento da Fundação Municipal de
Saúde (FMS), Sílvio Mendes (PP) e
Firmino (PSDB) ainda não cumpriram as promessas de renovação da
frota de ambulâncias e motolâncias que sobrevivem enquanto sua
função principal seria de ajudar
pessoas a sobreviver.
O socorro que, muitas vezes

não chega a tempo, é realizado
por automóveis em situação de
sucateamento. Portas amarradas,
lataria velha e insegura compõe o
serviço que aguarda a chegada de
uma renovação prometida a cada
mês e que ainda não foi efetivada.
Todas as mobilizações da categoria
geraram um novo agendamento
de entrega das ambulâncias para
o mês de novembro, conquista
que deve ser creditada a estas(es)
trabalhadoras(es).
São mais de 200 atendimentos
diários e a falta de estrutura do
SAMU acaba por obrigar a popula-

ção a fazer seu próprio transporte,
aumentando os riscos. A intransigência de Sílvio e Firmino não pode
fazer com que a população pague
e coloque suas vidas em risco suportando as condições precárias já
denunciadas a tanto tempo.
O SAMU está morrendo! Salvemos o
SAMU!
Firmino, pare de jogar o dinheiro da
saúde pública na privada!
RENOVAÇÃO JÁ, da frota do SAMU
Teresina!
Teresina precisa do SAMU

Reformas do Governo Temer tendem
a aumentar desigualdade no Brasil
relatório “A distância que
O
nos une” da Oxfam Brasil,
divulgado no dia 25 de setembro, mostra que a desigualdade
social do país tende a aumentar
no ano de 2018. O estudo aponta diversos indicadores que assolam a temática no país, como
a renda, riqueza e ofertas de
serviços essenciais, abordando
diferentes grupos das minorias
sociais que sofrem com a ampliação da desigualdade. Isso resulta na falta de acesso aos direitos
básicos e uma menor expectativa de vida.
De acordo com o relatório,
no início de 2017, os seis maiores bilionários do país somavam
juntos uma riqueza equivalente
à metade da população pobre
da nação, além de 16 milhões de
pessoas vivendo abaixo da linha
da pobreza, sendo um dos países que mais há concentração
de renda. Conforme o Relatório
de Desenvolvimento Humano
do Programa das Nações Unidas
(Pnud), numa estimativa de 140

Greves gerais foram realizadas no primeiro semestre do ano

países, o Brasil encontra-se em
10º lugar no ranking dos países
mais desiguais do mundo.
Além disso, Oxfam Brasil
ressalta questões acerca da
discriminação racial e de gênero quanto a equiparação de
renda, onde as mulheres só
chegarão a ter igualdade em
seus salários com relação aos
homens em 2047, enquanto a
população negra com relação
aos brancos somente em 2089.
Diante disso, a possibilidade de redução das desigual-

dades existentes no país está
sendo ameaçada devido às
medidas do governo de Michel Temer (PMDB), onde a
implantação das Reformas
Trabalhista e Previdenciária
impossibilita os trabalhadores
de terem seus direitos, tidos
como básico, e agora beneficiam governantes e ricos que
centralizam a economia e renda do povo, distanciando cada
vez mais a classe trabalhadora
de ter suas garantias de sobrevivência.

Centrais sindicais convocam dia de paralisações
em todo o país para 10 de novembro

As lições adquiridas durante o primeiro semestre de 2017, quando as(os)
trabalhadoras(es) paralisaram
todas as regiões do país com
manifestações, paralisações e
com a realização da Greve Geral
de 28 de abril e também em 30
de junho (enfraquecida, devido
ao recuo e burocratização das
maiores centrais sindicais do
país como CUT e Força Sindical),
ainda dão o tom para a unificação das lutas em defesa dos direitos e para derrotar as reformas do Governo Temer (PMDB).
Para o período, o dia 10 de novembro está sendo convocado
para ser um Dia Nacional de
Lutas contra a Reforma Trabalhista, para barrar a Reforma da
Previdência e todos os ataques.
Impulsionadas pelo Movimento Brasil Metalúrgico, oito
centrais sindicais estiveram
reunidas no mês de setembro e
decidiram pela convocação de
um novo movimento unificado,
reunindo trabalhadoras(es) da

indústria, funcionalismo público, serviços e toda a classe. A
unidade tem o objetivo de engajar as(os) indignadas(os) contra os projetos que agravam a
situação de crise no país e que
aprofundam cada vez mais as
dificuldades de desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Cada vez mais as medidas do
Governo Federal (que refletem
também nos ataques a níveis
estaduais e municipais) colocam
as(os) trabalhadoras(es) perante um imenso desafio: unificar
as lutas, mobilizar todas as categorias e em todos os locais de
trabalho e manter a resistência
para barrar os ataques que vem
de todos os lados. A Reforma
Trabalhista, que entrará em vigor após a data de 10 de novembro, representa um retrocesso
para o país, não somente no
setor privado, mas também no
serviço público e na precarização das relações de trabalho.
Temer, reprovado pela opinião pública, e o Congresso, que
envergonha o povo para
manter os benefícios do empresariado, do agronegócio
e dos setores conservadores
da sociedade brasileira, são
responsáveis pelo desmonte nos investimentos públicos. São cortes em todas as
áreas como Educação, Saúde, Segurança, Serviço Social, entre outros. Enquanto
isso, optam por proteger os
nomes de empresários que
usam de mão de obra em
situação de escravidão para
enriquecer cada vez mais.
As mulheres, os jovens, os
LGBTQIs e as(os) negras(os)

sofrem ainda mais as
opressões que aumentam
perante o caráter desse
governo.
Diante desse quadro,
é preciso fortalecer o dia
10 de novembro com lutas
por todo o país para construir mais Greves Gerais
pelo Brasil.

COnstRUIR
as LUtas
Contra a Reforma Trabalhista;
Pelo fim da Terceirização;
Contra a Reforma da
Previdência;
Contra as privatizações e em defesa do
patrimônio público;
Por empregos de qualidade para todas e
todos;
Contra a desindustrialização e desnacionalização da indústria;
Em apoio à luta
das(os) servidoras(es)
públicas(os);
Pela unidade e fortalecimento das campanhas salariais em todo
o país.
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Coluna Legal
A insalubridade e o serviço
público municipal
A Lei nº 2.138, que institui o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Teresina,
informa em seu artigo 68, toda normatização
que trata do pagamento da insalubridade
para o servidor da PMT:
Art. 68. Os servidores que trabalham com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas,
radioativas ou com risco de vida, fazem jus
a um adicional sobre o vencimento do cargo
efetivo.
Parágrafo único. O servidor que fizer jus
aos adicionais de insalubridades e de periculosidade deverá optar por um deles.
Quanto a forma de pagamento e a definição de como classificar o risco ambiental, a legislação municipal é clara. O artigo 70 da aludida lei, informa a definição se baseará no que
está definido na legislação federal, portanto
fica valendo o entendimento da NR 15, com
todos os seus anexos.
Por definição, insalubridade nada mais é
do que um ambiente ou condição de trabalho,
que através de riscos ambientais incontrolados, prejudicam a saúde e a integridade física
da(o) trabalhadora(or). Em outras palavras é o
ambiente de trabalho que causa grave prejuízo à saúde da(o) empregada(o), uma vez que
os riscos existentes no local de trabalho, estão
acima dos Limites de Tolerâncias fixados.
É necessário entender os tipos de riscos
ambientais (como ruído, calor, poeira, gases,
fungos, vírus, etc) aos quais sua atividade
está exposta e buscar apoio na Norma Regulamentada (NR-15), a qual estipula os limites
de exposição do trabalhador a cada risco ambiental. Para essa etapa, vamos ter que pedir
ajuda a um profissional de Segurança e Medicina do Trabalho, ou então, em caso de Reclamação Trabalhista, por um Perito de confiança do juiz, que irá até a empresa avaliar o risco
encontrado.
Porém, a NR-15, que cuida exclusivamente
da Insalubridade, possui ao todo 14 anexos,
onde determina o Limite de Tolerância para
cada risco ambiental existente em uma atividade. São eles:
Anexo nº 1 - Limites de Tolerância para Ruído
Contínuo ou Intermitente
Anexo nº 2 - Limites de Tolerância para Ruídos
de Impacto
Anexo nº 3 - Limites de Tolerância para Exposição ao Calor
Anexo nº 4 (Revogado)
Anexo nº 5 - Radiações Ionizantes
Anexo nº 6 - Trabalho sob Condições Hiperbáricas
Anexo nº 7 - Radiações Não-Ionizantes
Anexo nº 8 - Vibrações
Anexo nº 9 - Frio
Anexo nº 10 - Umidade
Anexo nº 11 - Agentes Químicos Cuja Insalubridade é Caracterizada por Limite de Tolerância
e Inspeção no Local de Trabalho
Anexo nº 12 - Limites de Tolerância para Poeiras Minerais
Anexo nº 13 - Agentes Químicos
Anexo nº 13 - Anexo Nº 13 A - Benzeno
Anexo nº 14 - Agentes Biológicos
Segundo cada anexo acima, a norma estipula um Limite em que as(os) trabalhadoras(es)
deverão permanecer expostas(os), estando
sujeito a(o) empregadora(or) de assumir a
responsabilidade do adicional de insalubridade, em caso de descumprimento da Norma
Regulamentadora – 15
Anexos completos no site do SINDSERM
Assessoria Jurídica do SINDSERM

3º Congresso da CSP-Conlutas
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Congresso contou com mais de 2.600 participantes de todo o país

Unidade entre as(os) trabalhadoras(es) para derrotar as burocracias e a direita

A

tarefa colocada para
as(os) mais de 2.600
participantes do 3º
Congresso Nacional da Central Sindical e Popular (CSP)
Conlutas era clara: representar as(os) milhares de
trabalhadoras(es) de todo
o país e de suas representações internacionais nas principais discussões que darão
o tom da luta de classes para
o próximo período. O espaço, ocorrido entre os dias 12
e 15 de outubro na cidade de
Sumaré-SP, foi um momento importante para o fortalecimento da Central como
aglutinadora de lutas e para
a exposição dos inúmeros desafios colocados em busca de
planos para o enfrentamento
contra os ataques e políticas
que retiram direitos. O Sindicato das(os) Servidoras(es)
Públicas(os) Municipais de
Teresina (SINDSERM) participou do processo com uma delegação de 25 delegadas(os)
em nome das(os) mais de 22
mil servidoras(es) da capital
piauiense.
iante do quadro político e
econômico brasileiro, um
D
dos grandes desafios para a CSP-

-Conlutas é ampliar a democracia
em seus espaços e promover debates com a classe e a unidade nas
lutas mediante a superação dos perigos envoltos na burocracia sindical, aspecto presente nas grandes
centrais sindicais que ainda são numericamente maiores. Os setores
mais conservadores e à direita ide-

ológica e política tem se organizado e é preciso conquistar as bases
de todos os movimentos sociais e
populares para apresentação de
um novo projeto político classista e independente da burguesia a
partir da realidade das lutas e das
ruas, incluindo as pautas contra as
opressões.
Foi realizado um painel sobre
os 100 anos da Revolução Russa. A
mesa foi composta por Martín Hernández, dirigente da Liga Internacional dos Trabalhadores (LIT-QI),
Wanderson de Melo, docente da
Universidade Federal Fluminense (UFF) e da base do ANDES-SN,
Kevin Murphy, professor da Universidade de Massachusetts, e Valério Arcary, historiador e docente
aposentado do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP). Além do vídeo da
escritora norte-americana Wendy
Goldman e o Esteban Volkov, neto
de um dos líderes da revolução
Leon Trotsky.
Foi destacado o papel das mulheres no processo revolucionário
e foram feitas reflexões sobre os
acontecimentos que repercutem

O

ainda ao longo desses 100 anos.
Dessa maneira, foi destacada a importância do resgate dessa história
e a preparação da Central como
elementos político importante
para a revolução brasileira. A delegação internacional também fez
sua intervenção com repasses sobre a situação política de alguns países e relatando perseguições sofridas por lutadoras(es) na América
Latina, além de posicionar o apoio
a todas(os) que estão protagonizando os últimos acontecimentos
na Catalunha, na Espanha.
Sobre a situação nacional, foi
entendida a resolução que afirma
a existência de uma polarização no
país entre forças de esquerda e reacionárias; afirmação de disposição
para a luta por parte da classe trabalhadora; recuo das grandes centrais sindicais durante a construção
dos atos nacionais e da Greve Geral
de 30 de junho, ocasionando um
obstáculo às mobilizações; repúdio
contra os projetos e governos de
conciliação de classes; necessidade
da unidade de ação classista e independente nas lutas; CSP-Conlutas
não participará de movimentos de

apoio à candidatura de Lula (PT)
em 2018 com referência ao grupo
“Vamos”; impulsionar o dia 10 de
novembro como Dia Nacional de
Paralisações e Greves, e lutar para
uma nova Greve Geral no país.
Durante a plenária final, uma
grande polêmica foi levantada por
meio dos grupos de oposição e do
agrupamento representados pelo
coletivo interno “Somos Tod@s
CSP-Conlutas” a respeito das resoluções de combate às opressões,
com debates sobre os movimentos
LGBT, Mulheres, Negras e Negros e
demais minorias. Após a manifestação de inúmeras(os) presentes, foi
realizada uma votação para saber
o encaminhamento dado às pautas
que ficaram para ser debatidas em
uma próxima reunião da Coordenação Nacional, não votando as deliberações durante o Congresso. Foi
votada e aprovada a garantia de
paridade na participação de mulheres na Secretaria Executiva Nacional da Central e o posicionamento
contra o Imposto Sindical e em defesa da auto sustentação das(os)
trabalhadores, sem intervenção do
Estado.

Moção de repúdio contra Firmino e Montezuma

SINDSERM tem levado a todos os espaços de luta locais e nacionais, as pautas que norteiam a atuação frente às medidas contra a classe trabalhadora e que tem oprimido a
categoria através de Firmino Filho (PSDB) e seu secretariado, como o apelidado “lagarta”
Kléber Montezuma. As perseguições, descontos salariais, intimidações e ilegalidades cometidas
foram pautadas durante reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas, entre os dias 1 e 3 de
setembro, em São Paulo, com aprovação de moção de repúdio já antes do 3º Congresso Nacional.
A moção abordou as tentativas dos gestores no sentido de impedir que servidoras(es) compareçam às assembleias da categoria e para abafar midiaticamente o crime de responsabilidade, já apontado em investigações, cometido pelo prefeito de Teresina em relação ao
precatório do Fundef.
Uma das principais tarefas da Central para o período é fortalecer as mobilizações para impedir
a implementação da reforma Trabalhista e da lei da Terceirização, além da luta contra a reforma da Previdência e das demais lutas locais de cada categoria pelo país.

SINDSERM levou pautas locais
para Coordenação Nacional

