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Coluna Legal
O desconto de um dia de trabalho de trabalhadoras(es) é uma contribuição a 
qual a gestão do SINDSERM DE VOLTA PARA AS LUTAS sempre foi contrária. 
No entanto, foi dado início à devolução do Imposto Sindical recebido as(aos) 
servidoras(es). Entenda por que o SINDSERM fez esta opção.                 
                                                                                           Leia na página 7

Não à intervenção militar! 
A falsa ideia de que a intervenção militar é solução para o combate a violência no 
Rio de Janeiro precisa ser combatida. A mídia burguesa tenta enganar a opinião 
pública, enquanto a violência cresce e atinge a periferia, o povo pobre e negro da 
cidade de maneira mais brutal. a população clama por emprego, salário, moradia, 
educação e saúde e recebe mais opressão como resposta. É preciso combater para 
evitar o silenciamento cruel de pessoas como a vereadora Marielle Franco.

Leia na página 6

Firmino(PSDB) desinthegra 
mobilidade urbana, massacra
a população e destrói o
salário de servidor(a)
municipal!

O Coletivo de Gênero e Classe do SINDSERM promoveu o Março 
Lilás com eventos culturais, manifestações, atos e debates 
sobre a luta das mulheres contra o machismo.  O Março Lilás 
começou no dia 02 de março com o Projeto Cultura LaborAR-

THE especial todo dedicado à mulher trabalhadora 
e prosseguiu nas semanas seguintes com o as-
sembleia geral das(os) servidoras(os) públicas(os) 
municipais e ato em frente à PMT, debates sobre a 
violência contra a mulher e o feminicídio, abertura 
do curso de autodefesa para mulheres e manifesta-

ção em memória  à Marielle Franco, vereadora do Psol do 
Rio de Janeiro executada no dia 14.

Leias nas páginas centrais
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Rápidas Editorial
Funcionamento da Assessoria Jurídica

Ao chegar à sede do Sindicato, a pessoa é en-
caminhada para a triagem, onde é feito o primei-
ro atendimento, levantado os dados e feito o en-
caminhamento para o profi ssional responsável 
e que esteja no plantão do dia. A equipe conta 
com 1 assistente jurídico, 2 estagiárias, 1 advoga-
da e 4 advogados para acompanhamento da ca-
tegoria. Logo após a triagem, se for necessário 
atendimento reservado, as(os) servidoras(es) 
podem contar com esse encaminhamento. 
As(os) servidoras(es) que já tem algum procedi-
mento jurídico em andamento junto à assesso-
ria, podem contar com a equipe para o acompa-
nhamento dos processos com os responsáveis. 

Marielle, presente!
O SINDSERM esteve presente e presta soli-

dariedade a todas(os) as(os) companheiras(os) 
de luta da vereador do PSOL-RJ, Marielle Franco, 
e de seu motorista Anderson Gomes, assassina-
dos de forma brutal no Rio de Janeiro. Punição 
exemplar aos assassinos e abaixo a intervenção 
militar e violências denunciadas pela lutadora!

Restituição de dívida inexistente com BB
O servidor Manoel Rodrigues do Nascimen-

to, conhecido como “seu Manoelzinho”, agen-
te de portaria do município, obteve a restituição 
de indébito junto ao Banco do Brasil. Por cerca 
de um ano, a instituição bancária fez descontos 
indevidos na conta do que não havia assumido 
nenhum compromisso fi nanceiro que gerasse 
tal constrangimento.

Desde 2016, a sentença do processo aberto 
para o caso foi favorável à Manoel Rodrigues do 
Nascimento, mas a assessoria jurídica, à época, 
não realizou o pedido de cumprimento a tem-
po, adiando a restituição do servidor. A partir do 
mês de março do ano passado, o processo foi 
retomado e o pedido de cumprimento de sen-
tença foi encaminhado ao juizado responsável. 
A atualização dos cálculos foi feita e o banco 
depositou o dinheiro referente aos descontos 
indevidos e também à indenização por dano 
moral ao servidor que foi acompanhado pela 
Assessoria Jurídica do SINDSERM.

Fazendo Arte
Charge Poesia

RESISTO
Alzira Rufi no

De onde vem este medo? 
Sou
sem mistérios existo
Busco gestos de parecer
Atando os feitos que me 
contam
Grito de onde vem esta ver-
gonha sobre mim?
Eu, mulher negra, resisto.

Até onde vai a impunidade de Firmino Filho(PSDB)?
É hora de dar a resposta nas ruas!

Teresina está um caos. O massacre à popu-
lação com o novo Sistema de Transporte 

Coletivo Inthegra, ferindo de morte o direito 
de ir e vir da população; e a destruição dos salá-
rios dos(as) servidores(as) municipais não são 
meras manifestações de uma péssima admi-
nistração. Ao contrário disso, fazem parte de 
um projeto que visa pagar dívidas do Prefeito 
com os grandes empresários fi nanciadores de 
campanhas e sucatear o serviço público para 
“justifi car” as privatizações, reduzindo dras-
ticamente os gastos públicos com educação, 
saúde, assistência social e segurança.

Confi ante na sua forte infl uência junto ao 
Poder Judiciário, Firmino (PSDB) praticamente 
“rasgou” a Constituição Federal e concedeu 
REAJUSTE ZERO aos (às) servidores(as) munici-
pais em 2017.  Além disso, lança mão da surrada 
tática em que afi rma que “prefere não reajus-
tar e pagar os salários em dia” e utiliza seu po-
der junto aos meios de comunicação para ludi-
briar a população e, até mesmo, alguns(umas) 
servidores(as).

O Brasil está à deriva e sendo trucidado pe-
las aves de rapina do Capital nacional e inter-
nacional. A corrupção e a violência imperam. 
As privatizações, a perda de direitos históricos 
através das contrarreformas trabalhista e da 
previdência, a intervenção militar no Rio de 
Janeiro, os desaforos crescentes da direita re-
acionária e preconceituosa, bem como os en-
saios fascistóides de organizações e sociopatas 
fazem parte de uma conjuntura viabilizada por 
um golpe institucional em curso no país, pre-

meditado por um poderoso setor da burguesia 
nacional a serviço dos interesses dos países im-
perialistas e seus organismos intervencionistas.

Firmino e seus asseclas estão sintonizados 
com o projeto da burguesia para o país. As ini-
ciativas de seu governo não visam atender aos 
anseios da população teresinense. Enquanto 
bandidos invadem as escolas e assaltam pro-
fi ssionais dentro da Sala de Professores(as); 
aparelhos de ar condicionado incendiando nas 
poucas unidades em que existem; unidades de 
saúde sendo atacadas por assaltantes e sem re-
novação do material de consumo; perseguição 
política a todos(as) que lutam por seus direi-
tos; bebedouros instalados dentro de banhei-
ros públicos; salários miseráveis sendo pagos a 
servidores(as); terceirização irresponsável com 
atraso sistemático de salários  e o trânsito mais 
caótico da história da Capital teresinense são o 
refl exo de uma política que prioriza o enrique-
cimento de grandes empresários fi nanciadores 
de campanhas, através de licitações fraudulen-
tas e desvio de recursos, protegido por setores 
do poder judiciário.

A impunidade de Firmino (PSDB) e Monte-
zuma (PSDB) deve ser buscada em todos os 
espaços, inclusive o institucional (que tem sim, 
algumas pessoas sérias e honestas) e respalda-
da com a voz rouca das ruas, através da ação 
direta proposta e praticada pelo SINDSERM 
DE VOLTA PARA AS LUTAS que, no último ano 
vem movendo um número recorde de ativistas 
através de suas assembleias e manifestações. É 
hora de intensifi car as lutas!
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SINDSERM exige devolução de recursos desviados 
O prefeito de Teresina, Firmino 

Filho (PSDB), continua debo-
chando do judiciário e desrespei-
tando a população de Teresina, di-
vulgando mentiras e se negando a 
executar o que propôs o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PI) no caso 
de aplicações indevidas dos recursos 
do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério (Fun-
def), atual Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profi ssionais 
da Educação (Fundeb). Após a ma-
nobra que permitiu o desbloqueio 
da conta, em novembro de 2017, o 
prefeito continua gastando o pre-
catório que conta apenas com cerca 
de R$ 8 milhões dos mais de R$ 200 
milhões iniciais na conta.

O Sindicato das(os) Servidoras(es) 
Públicas(os) Municipais de Teresina 
(SINDSERM) pediu novamente o 
bloqueio do valor restante na con-
ta bancária e a devolução dos pre-
catórios utilizados indevidamente. 
O relatório elaborado pela Dire-

toria de Fiscalização da Adminis-
tração Municipal (Dfam) concluiu 
que a irregularidade da operação 
de crédito se deve à antecipação 
da receita orçamentária efetuada 
ilegalmente.

O SINDSERM acredita que a 
manobra em favor do prefeito, em 
sessão no dia 09 de novembro de 
2017, ocorreu quando o Pleno da 
Corte do TCE-PI julgou as denún-
cias levantadas pela entidade como 
improcedentes mediante ausência 
do principal relator do processo, o 
conselheiro substituto Alisson Araú-
jo, fazendo com que a conta fosse 
desbloqueada. Na data, estavam 
somente os conselheiros que já ha-
viam votado a favor de Firmino.

O TCE-PI determinou, em con-
sonância com a Decisão Normati-
va Nº 27, que fossem feitas duas 
contas, onde uma teria 60% do 
valor, com destinação para paga-
mento de profissionais do magis-
tério, e a outra com 40% a serem 
destinados para Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino.

Até o presente momento o mu-
nicípio de Teresina não apresentou 
ao TCE-PI um Plano de Aplicação 
de Recursos conforme a Norma-
tiva Nº 27, além de não propor-
cionar a criação das duas contas. 
Conforme o relatório elaborado 
pela Divisão Técnica do TCE-PI, foi 
constatado duas transferências 
nos valores de R$8.031.140,63, no 
dia 28 de novembro de 2017, e de 
R$ 11.124.164,43, no dia 28 de de-
zembro de 2017, destinados para 
a conta da Prefeitura de Teresina 
para pagamento da folha pessoal 

do município, sem especificação. 
Foram averiguados outros paga-
mentos emitidos nestes meses 
com valores elevados em milhões 
retirados do Fundef.

O prefeito de Teresina, Firmino 
Filho, ao descumprir a decisão do 
TCE-PI sobre o Fundef, aplica um 
golpe no Magistério Municipal e co-
mete crime já denunciado pelo SIN-
DSERM em diversos órgãos, incluin-
do a Polícia Federal. O saldo atual 
da conta dos recursos da Educação 
até o dia 29 de janeiro de 2018 cor-
responde a R$8.115.451,32, podendo 
ser utilizado a qualquer momento 
para desvios por conta do desblo-
queio.

O pedido levado pela assessoria 
jurídica do SINDSERM é para deter-
minação de novo bloqueio até que 
seja cumprida a deliberação da Cor-
te de Contas. Firmino Filho foi notifi -
cado sobre o processo de represen-
tação para apresentar sua defesa 
no prazo de 30 dias e não apresen-
tou até o fechamento desta edição 
do Jornal do SINDSERM.

Intenção de Kleber Montezuma em acúmulo de cargos é “Desleal,
desonesta e desonrosa”, afi rma Procuradoria de Justiça

Desde novembro de 2017, a 
Procuradora de Justiça, Mar-

tha Celina de Oliveira Nunes, emi-
tiu parecer que reforçou o pedido 
de condenação do Secretário Mu-
nicipal de Educação de Teresina, 
Kleber Montezuma, após analisar 
um recurso do Ministério Público 
Estadual que já enquadrava o réu 
no crime de Improbidade Admi-
nistrativa. O processo encontra-
-se no Tribunal de Justiça para o 
julgamento e tem os dois órgãos 
indicando a condenação.

O parecer da Procuradora de 
Justiça, Martha Celina, afi rma que 
há “claramente a intenção desle-
al, desonesta e desonrosa do ape-

lado com a coisa pública, 
à medida que dirigiu sua 
conduta aintencional-
mente à manutenção 
da situação ilegal que 
lhe benefi ciaria a partir 
da percepção das remu-
nerações relativas aos 
três cargos públicos nos 
quais o apelado encon-
trava-se investidos”.

O documento pede 
a condenação de Kleber 
Montezuma à perda do 
cargo e devolução dos 
valores recebidos, além 
da perda dos direitos 
políticos de três a cinco 
anos com base nas pe-
nas do art. 12, incs.I e III, 
da Lei 8429/92, com res-
peito ao parágrafo úni-
co que observa o dano 
e proveito patrimonial 
obtido. Montezuma 
acumula os cargos de 
Secretário Municipal de 
Educação e Professor 
da Universidade Esta-
dual do Piauí (Uespi) e 
ainda tem um terceiro 
vínculo, recebendo apo-
sentadoria de R$ 17 mil 

no Instituto de Previdência do 
Município de Teresina (IPMT).

EDUCAÇÃO VAI MAL COM
SECRETÁRIO ILEGAL!

As escolas do município, pro-
fi ssionais da educação e toda a 
comunidade escolar sofrem as 
consequências das ilegalidades 
cometidas. Nos últimos meses, 
estão sendo expostos na mídia e 
através dos meios de contato di-
retos com o SINDSERM, os casos 
de violência, abandono estrutural 
e as ações de assédio moral por 
parte de gestores e representan- SINDSERM aciona judicialmente a SEMEC por falta de segurança nas escolas

Julgamento da exoneração de Kleber Montezu-
ma ocorrerá ainda no primeiro semestre de 2018

tes da Secretaria Municipal de 
Educação.

Um exemplo é o da Escola Mu-
nicipal Clidenor de Freitas Santos, 
no bairro Parque Brasil III, zona 
norte de Teresina, onde os profi s-
sionais foram vítimas de “arras-
tão”. Um jovem armado com uma 
pistola ponto 40 invadiu a sala 
de professores através da janela, 
subtraindo celulares e outros per-
tences dos profi ssionais que se 
encontravam no recinto.

As providências estão sendo 
tomadas pelo SINDSERM e As-
sessoria Jurídica para o ingres-
so em uma ação judicial contra 
o Prefeito de Teresina, Firmino 
Filho (PSDB), o secretário de 
educação, Kleber Montezuma, 
pedindo ressarcimento e indeni-
zação por danos materiais, além 
de danos morais.

Em torno da questão, está sen-
do debatida a lotação de Guardas 
Civis Municipais que poderiam 
contribuir com a segurança de 
quem frequenta as escolas, além 

de segurança patrimonial. É de 
conhecimento do SINDSERM que 
a Prefeitura Municipal de Teresina 
(PMT), por meio da SEMEC, con-
trata sem licitação e a um custo 
muito mais elevado empresas ter-
ceirizadas, como a CET-SEG Segu-
rança Armada Ltda, para desem-
penhar funções de segurança que 
deveriam ser dos guardas munici-
pais concursados. Além disso, re-
centemente a SEMEC dispensou 
dezenas de vigias, substituindo 
por vigilância eletrônica, após o 
que aumentou consideravelmen-
te o número de assaltos e arrom-
bamentos nas escolas.

A Direção do SINDSERM 
orienta para que todos as(os) 
servidoras(es) que tenham passa-
do por situação semelhantes em 
estabelecimentos da Prefeitura 
(Escolas, CMEIs, Hospitais, Postos 
de Saúde, etc.) que entrem em 
contato com a entidade através 
do número 3221 3165, para que se-
jam tomadas as medidas políticas 
e judiciais cabíveis.

O prefeito de Teresina, Fir-
mino Filho, ao descumprir 
a decisão do TCE-PI sobre o 
Fundef, aplica um golpe no 
Magistério Municipal e co-
mete crime já denunciado 
pelo SINDSERM em diversos 
órgãos, incluindo a Polícia 
Federal.
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MARÇO LILÁS
Coletivo de Gênero e Classe do SINDSERM realiza programação
voltada para as questões de luta das mulheres trabalhadoras

O Sindicato das(os) Servidoras(es) 
Públicas(os) Municipais de Teresina 
(SINDSERM), por meio do Coletivo 
de Gênero e Classe, preparou uma 
programação com atividades duran-
te o mês de março para tratar das 
questões relacionadas à luta das mu-
lheres trabalhadoras, em alusão ao 
Dia Internacional da Mulher celebra-
do em 8 de março. Com alusão aos 
símbolos e cores que representam o 
feminismo, a programação  foi cha-
mada de Março Lilás.

A abertura aconteceu no proje-
to cultural LaborArthe, no dia 2 de 
março. A noite contou com apre-
sentação da cantora Jô Ribeiro, 
acompanhada pelo músico Assis 
Bezerra. As(os) presentes tam-
bém conferiram o monólogo da 
atriz Cláudia Amorim, “Apenas um 
Saxofone”, além de poesias com 
o sarau “D’elas”. Também duran-

te a noite do projeto LaborArthe, 
servidoras(es) retiraram blocos 
para a rifa em prol da construção de 
um quarto adaptado para a profes-
sora Katia Cilene que sofreu um gra-
ve acidente no mês de janeiro.

O projeto cultural LaborArthe 
tem como conceito, despertar 
as(os) participantes para as mais 
variadas manifestações culturais 
e mostrar como a cultura está in-
terligada com a história e desen-
volvimento das lutas da classe tra-
balhadora. As edições ocorrem no 
estacionamento em frente à sede 
do Sindicato, localizado na Rua 
Quintino Bocaiúva, nº 446, centro 
norte. A entrada é gratuita.

No mês de março, a continuação 
do projeto LaborArthe, com o Cine 
Debate (que sempre ocorre na segun-
da-feira seguinte à edição festiva), foi 
baseada na exibição e debate sobre o 
fi lme “As Sufragistas”.

“Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente 
diferentes e totalmente livres. ”                                            Rosa Luxamburgo

O MARÇO LILÁS, promovido pelo Coletivo de 
Gênero e Classe do SINDSERM, teve início com a 
edição especial do Projeto Cultural Laborarthe, 
no dia 02 de março.
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Em debate: “A luta das Mulheres contra a
violência e o enfrentamento ao feminicídio” 
Com intervenções e relatos 

de experiência das presen-
tes, a mesa de debate “A luta das 
Mulheres contra a violência e o 
enfrentamento ao feminicídio” 
contou com as contribuições de 
três mulheres abordando o tema 
nas perspectivas do movimento 
feminista, do Direito e da assis-
tência em saúde. A mesa foi com-
posta pela servidora municipal, 
Assistente Social do HUT e mes-
tre em Sociologia pela UFPI, Alba 
Valéria de Sousa Batista; pela es-
tudante de Direito e militante do 
movimento RUA-Juventude An-
ticapitalista, Letícia Lima; e pela 
advogada e assessora jurídica do 
Sindicato das(os) Servidoras(es) 
Públicas(os) Municipais de Teresi-
na (SINDSERM), Ariadne Farias.

Durante a abertura do even-
to, foi exibido um vídeo elabora-
do pela Assessoria de Comunica-
ção do SINDSERM em memória 
do 8 de março, destacando o 

dia de Greve Internacional das 
Mulheres Trabalhadoras, os atos 
dos quais o SINDSERM partici-
pou e os olhares de mulheres 
sobre a luta pela igualdade e 
contra as opressões. Para assis-
tir ao vídeo, acesse o canal do 
SINDSERM no Youtube.

A diretora de assuntos inter-
sindicais da entidade, Francilene 
Nascimento, falou sobre como o 
Março Lilás envolveu atividades 
de resgate das lutas das mulheres 
trabalhadoras e teve como obje-
tivo o fortalecimento do Coletivo 
de Gênero e Classe do SINDSERM. 
“Nossa programação buscou in-
corporar vários aspectos para as 
lutas, desde nossa Assembleia 
onde fi zemos as denúncias contra 
a gestão do prefeito Firmino Filho 
(PSDB), o ato de denúncia contra 
o feminicídio que realizamos em 
frente ao Palácio da Cidade e este 
debate muito importante para 
nós”, disse.

Em sua exposição, Alba Valé-
ria relatou sua experiência como 
assistente social e a necessidade 
de humanização nos atendimen-
tos em saúde, além da capacita-
ção dos profi ssionais para a as-
sistência às mulheres vítimas de 
violência. “Ajudar as mulheres a 
perceber-se como vítima de uma 
situação de violência já é um avan-
ço. Nosso papel é tentar um dire-
cionamento e levá-las a essa refl e-
xão”, afi rma Alba.

“Nossa sociedade vive um 
abismo de poder entre homens 
e mulheres. E por isso existir, 
nós precisamos ainda ter leis es-
pecíficas sobre violência contra 
as mulheres”, disse a advogada 
Ariadne Farias. Ela abordou as 
características da Lei Maria da 
Penha e a qualificadora penal do 
feminicídio. “Ainda precisamos 
avançar, educar a sociedade e 
conscientizar as pessoas que 
não dá mais para ficarmos as-

sim. Espero muito que chegue-
mos em um dia que não vamos 
mais precisar falar sobre isso”, 
pontuou a assessora jurídica do 
SINDSERM.

Encerrando as intervenções 
da mesa, Letícia Lima, falou da 
construção histórica de uma 
visão patriarcal na sociedade 
e sobre os papéis destinados 
à mulher nessa configuração 
também de ordem capitalis-
ta. “O capitalismo se beneficia 
da opressão de gênero. Exis-
te um projeto social, político 
e econômico que se beneficia 
da opressão e exploração das 
mulheres”, disse. Ela também 
parabenizou a iniciativa do Co-
letivo de Gênero e Classe do 
SINDSERM. “Temos que reunir 
as nossas diferenças, falar so-
bre elas, mas também estarmos 
unidas em momentos como 
esse. Precisamos de uma luta 
feminista forte”, concluiu.

Ato no Palácio da Cidade denuncia os casos de feminicídio no Piauí

Após a Assembleia Geral realizada no dia 8 de março, as mulheres servidoras municipais de Teresina seguiram para 
o Palácio da Cidade, sede do poder público municipal. Em um ato simbólico, derramaram “sangue” em memória 
das vítimas de feminicídio no Piauí e em todo o país. Durante as falas, as mulheres denunciaram a impunidade que 

rodeia os casos e a urgência de lutar contra o machismo que impera na sociedade.

Coletivo de Gênero e Classe do SINDSERM organizou o debate Alba Valéria, Letícia Lima e Ariadne Farias conduziram brilhantemente o debate
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O Dia Nacional de Lutas, con-
vocado em todo o país pe-

las centrais sindicais em 19 de fe-
vereiro, foi repleto de protestos 
de diversas categorias contra os 
ataques do governo de Michel 
Temer (PMDB) e seu projeto de 
Reforma da Previdência. Ao final 
do dia, as notícias foram da de-
sistência do governo em apro-
var a Reforma que, na essência, 
acaba com o direito à aposenta-
doria.

O chamado da CSP-Conlu-
tas, a qual o Sindicato das(os) 
Servidoras(es) Públicas(os) Muni-
cipais de Teresina (SINDSERM) é 
fi liado, foi no sentido de realizar a 
Greve Geral no país para barrar as 
reformas, envolvendo também o 
posicionamento contrário à imple-
mentação da Reforma Trabalhista 
e a luta por sua revogação.

Em Teresina, assim como em 
outras partes do país, diversas 
categorias foram às ruas contra 
os ataques do governo Temer e 
também para denunciar os pro-
blemas locais de cada região. O 
SINDSERM levou as bandeiras 
de luta da categoria e denun-
ciou as diversas ilegalidades co-
metidas pelo prefeito Firmino 
Filho (PSDB).

Durante ato do Dia Nacional de Lutas em Teresina, SINDSERM
denuncia Firmino e os ataques contra a classe trabalhadora

Intervenção militar usada como justifi cativa Desinthegrar linhas, reduzir percursos, 
economizar combustível, superlotar 

ônibus e aumentar lucros!

Na ocasião, a Assem-
bleia Geral do serviço pú-
blico municipal aprovou 
uma Greve Geral, a ser 
construída com a base 
em paralelo as organi-
zações mediante o Dia 
Internacional das Mulhe-
res Trabalhadoras.

19 de fevereiro era dia 
marcado para iniciarem 
as discussões na Câma-
ra Federal, no entanto, 
Temer anunciou a reti-
rada da pauta que não 

será votada em 2018. 
É importante destacar 
que as mobilizações da 
classe trabalhadora fo-
ram fundamentais no 
processo de retirada do 
projeto. O governo es-
tava consciente da fra-
gilidade, dada a conjun-
tura, no Congresso para 
aprovar a reforma, onde 
não haviam votos decla-
rados sufi cientes para a 
vitória de Temer e seus 
aliados.

Em 31 de março de 2018 completam 54 anos do gol-
pe civil-militar que sequestrou, torturou e matou 

durante 20 anos no Brasil (1964 a 1985). O relatório da 
Comissão Nacional da Verdade aponta que 434 pessoas 
foram mortas ou desaparecidas pelo regime. Em 2016, 
vimos preocupados mais um golpe de estado sendo 
executado no Brasil, desta feita retirou do poder a pre-
sidente eleita Dilma Rousseff  (PT), que foi impedida 
através de uma manobra parlamentar no Congresso 
Nacional.  No seu lugar, assumiu o então vice-presiden-
te Michel Temer, que fi cou com a tarefa de acelerar as 
reformas que os fi nanceiristas internacionais exigiam.

Nos últimos dois anos, o presidente golpista Michel 
Temer conseguiu aprovar às custas do “toma-lá-dá-cá” 
praticamente todas as reformas contra a classe traba-
lhadora que pôs em votação. Encontrou difi culdades 
apenas na Reforma da Previdência, devido recuo de 
muitos parlamentares por conta da proximidade das 
eleições. Mas o principal fator foi, sem dúvida, a mobi-
lização da classe trabalhadora nas ruas Brasil afora cha-
madas pelas centrais sindicais durante o ano passado e 
a perspectiva da construção de paralisações cada vez 
mais fortes no ano de 2018. 

Acusada derrota, a saída “honrosa” encontrada 
pelo presidente golpista Michel Temer para justifi car 
o recuo foi decretar a intervenção federal no estado 
do Rio de Janeiro, uma vez que em momentos de in-
tervenção não se pode ocorrer alterações constitucio-
nais. Para a opinião pública, no entanto, a medida foi 
vendida como solução no combate à violência naquele 
estado. Para nós, da classe trabalhadora representa 

um sinal de alerta uma vez que pode ser um laboratório 
para um possível endurecimento do regime pós-golpe 
parlamentar.

Para a população empobrecida da cidade do Rio 
de Janeiro, pode representar mais violência e abusos. 
Concluímos isso, observando os resultados após tantas 
outras intervenções desde a Eco-92.  De fato, um mês 
após decretada pelo Governo Federal, a intervenção 
afetou diretamente a rotina das comunidades e favelas 
do Rio. Mas a violência, no entanto, só aumentou, da-
dos ofi ciais informam nos últimos 30 dias foi notifi cado 
149 tiroteios, contra 126 um mês antes.

Mas foi com a execução da vereadora Marielle 
Franco, do Psol, e do motorista Anderson Gomes, exe-
cutados em plena rua do centro da capital, que a inter-
venção pode ter mostrado seu lado mais temeroso.  
Marielle vinha denunciando a ação da PM e de milícias 
em favelas da cidade. As milícias são compostas por 
bombeiros, policiais militares e civis, na ativa e afasta-
dos, mas agem como organizações criminosas, execu-
tam pessoas, controlam as vendas de gás e de água, 
cobram propinas de trafi cantes, extorquem moradores 
e rivalizam com o tráfi co de drogas no domínio de regi-
ões da cidade. Não por coincidência as tropas federais 
não ocuparam regiões que estão sob domínio dessas 
organizações. Enquanto os governos colocam o Exér-
cito nas ruas, a população clama por emprego, salário, 
moradia, educação e saúde. No Dia Nacional de Lutas, 
diversos movimentos e sindicatos se posicionaram con-
tra a intervenção militar no Rio de Janeiro, convocando 
a resistência das(os) trabalhadoras(es).

Historicamente atrelado aos em-
presários do SETUT, Firmino 

(PSDB) aplica o golpe de misericór-
dia na já tão massacrada população 
teresinense usuária de transporte 
coletivo. Provocando uma alteração 
brutal no já caótico trânsito tere-
sinense, Firmino pretende, literal-
mente, acostumar os usuários a um 
sofrimento ainda maior. 

Desintegrando linhas históricas e organizando o sistema de 
maneira a reduzir o número de ônibus circulando, Firmino co-
meça a pagar uma dívida recentemente assumida com os em-
presários, no fraudulento processo de licitação das linhas de 
ônibus do sistema, vencida pelos “Consórcios” em atividades, 
que vem sendo questionada judicialmente pelo ministério pú-
blico Estadual. 

Somando a tradicional dependência do fi nanciamento de 
campanhas eleitorais à dívida do acordo assumido por Firmino 
junto ao SETUT, a conta fi ca enorme e o Prefeito quer que a po-
pulação pague com sofrimento seus compromissos com os em-
presários gananciosos.

POR UMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETI-
VO!

POR UMA INTEGRAÇÃO DE VERDADE, SEM COBRANÇA EX-
TRA DE PASSAGEM E COM ÔNIBUS SUFICIENTES PARA A FLUI-
DEZ DOS PERCURSOS!
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Coluna Legal

Firmino (PSDB) enrola Agentes de Trânsito há dois
anos e não apresenta contraproposta de PCCS 
A paralisação dos agentes da Su-

perintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito de Teresina 
(Strans), que ocorreu nos dias 17 e 
18 de janeiro e também no Corso de 
Teresina, revelou a política de pre-
carização do trabalho deste setor 
por parte da Prefeitura de Teresina 
que não apresentou, até o momen-
to, uma contraproposta às reivindi-
cações das(os) trabalhadoras(es) e 
nem o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS). O movimento tam-
bém teve apoio dos guardas civis 
municipais, que mesmo com nego-
ciações específi cas de cada catego-
ria, unifi caram suas atuações políti-
cas para fortalecer a luta.

Além do PCCS, as reivindicações 
envolvem o reajuste salarial previs-
to pelo artigo 37 da Constituição Fe-
deral e melhorias nas condições de 
trabalho. Para implantação do PCCS 
é fundamental que Firmino Filho en-
caminhe um projeto para a Câmara 
Municipal. Um setor muito combati-
vo de agentes de trânsito continua 
na construção das lutas. Há mais de 
02 anos que a Prefeitura vem enro-
lando os Agentes de Trânsito, sem 
apresentar nenhuma contrapropos-
ta concreta de PCCS.

Apostando numa suposta inge-
nuidade dos(as) Agentes de Trânsi-
to, o Prefeito Firmino Filho (PSDB) 
pretendia passar mais um ano fi n-
gindo negociar o PCCS que foi apre-
sentado por este setor da catego-
ria. Porém, a partir da organização 
do setor pelo SINDSERM, a verdade 
veio à tona e os(as) servidores(as) 
exigiram uma contraproposta con-
creta, assumida e assinada pelos 

gestores, no compromisso de en-
viar para votação na Câmara Muni-
cipal. A enrolação não poderia mais 
continuar.

Após algumas reuniões sem 
apresentar nenhuma contrapro-
posta escrita, o prefeito utilizou um 
vereador, que já exerceu o cargo de 
Agente de Trânsito, para “mediar” 
as conversas intermináveis e conti-
nuar sem apresentar nada concre-

O Sindicato das(os) 
Servidoras(es) Públicas(os) Munici-
pais de Teresina (SINDSERM) esteve 
representado durante reunião da 
Coordenação Nacional da CSP-Con-
lutas, momento onde são realizados 
debates importantes e votações de 
resoluções e moções apresentadas 
pelas entidades da base da Central. A 
reunião ocorreu nos dias 9, 10 e 11 de 
março na cidade de São Paulo.

A reunião contou com a presen-
ça da escritora Carmen Carrasco, au-
tora do livro “Mujeres Trabajadoras 
y Marxismo”. Carmen destacou e 
saudou a classe trabalhadora brasi-
leira pela “luta que estão vivendo 
contra este governo de Temer, suas 
medidas privatizadoras e contra as 
reformas, como a Reforma Traba-
lhista e a Reforma Previdenciária”. 
O debate sobre concepção e orga-
nização da luta das mulheres durou 
todo o dia de sábado. A mesa foi re-
presentada por duas integrantes da 
Secretária Executiva Nacional (SEM) 
da Central: a dirigente metroviária 
Ana Borguin e a dirigente do MML 

(Movimento Mulheres em Luta) 
Marcela Azevedo.

A diretora do SINDSERM, An-
dréia Vanessa, professora da rede 
municipal de educação de Teresina, 
relatou os últimos ataques da gestão 
de Firmino Filho (PSDB) contra as(os) 
servidoras(es) e fez a denúncia sobre 
a retirada de auxiliares das turmas de 
maternal. Ela também apresentou 
a programação do Março Lilás do
SINDSERM e o relato sobre o ato rea-
lizado na frente do Palácio da Cidade 
contra o feminicídio.

Entre outras contribuições sobre 
a questão das mulheres, foram abor-
dadas a importância das lutas das 
mulheres negras, das quilombolas, in-
dígenas, das que lutam por moradia; 
construção da unidade com as mulhe-
res que estão desorganizadas onde 
vivem e onde trabalham, para quem 
entrem nesta luta; a necessidade per-
manente de denunciar e lutar contra 
o feminícidio e a violência machista.

No encontro, os(as) delegados(as) 
participaram das discussões a cerca 
da continuidade da crise capitalista e 

a guerra social que tem resultado em 
brutais ataques aos direitos da classe 
trabalhadora e dos povos em todo 
o mundo, a luta contra a Reforma da 
Previdência do governo Temer, a in-
tervenção federal militar no Rio de 
Janeiro, o cenário das eleições des-
te ano e os rumos das lutas das(os) 
trabalhadoras(es).  

Dezenas de delegadas, delega-
dos e observadores das bases de 
diversas entidades fi liadas à CSP-
-Conlutas também expressaram suas 
opiniões sobre os principais temas 
discutidos, garantindo um rico deba-
te. Também foi apresentada a Presta-
ção de Contas da Central referente ao 
ano passado.

O relatório da movimentação 
fi nanceira de 2017 foi entregue aos 
presentes, lido e explicado por mem-
bros do Conselho Fiscal e, ao fi nal, foi 
aprovado por unanimidade pelas de-
legadas e delegados da Coordenação 
Nacional. Foram delegadas pelo SIN-
DSERM as diretoras Andréia Vanessa, 
Cleide Viana e Daniele Brito. 

Com informações da CSP-Conlutas.

Coordenação Nacional da CSP-Conlutas debate concepções
classistas para a luta das mulheres e conjuntura nacional

to. Chegaram a suspender reunião 
minutos antes do horário marcado, 
em total desrespeito a uma Comis-
são, eleita para o fi m exclusivo de 
discutir o PCCS. A paciência esgo-
tou e foi marcada e informada uma 
Paralisação de advertência por 48 
horas (dias 17 e 18 de janeiro de 
2018), exigindo uma contrapropos-
ta. Como não houve resposta, foi 
marcada OUTRA paralisação de 72 
horas, para os dias 24, 25 e 26 de 
janeiro. 

No entanto, utilizando o poder 
de manipulação do Palácio da Cida-
de, Firmino articulou a suspensão 
do movimento com a promessa de 
apresentar uma contraproposta. Os 
(as) agentes fi zeram uma reunião 
(que não foi convocada pelo SIN-
DSERM), suspenderam a paralisa-
ção de 72 horas e se reuniram com 
a PMT. Resultado: mais uma vez 
nenhuma contraproposta da PMT 
foi apresentada. A Direção do SIN-
DSERM, que não concordou com a 
suspensão da paralisação decidida 
na reunião, retomou o processo e, 
em assembleia remarcou a Paralisa-
ção de 72 h para os dias 01, 02 e 03 
de fevereiro, culminando com o dia 
do Corso de Teresina.

Delegadas do SINDSERM com Carmen Carrasco, autora do 
livro “Mujeres Trabajadoras y Marxismo”. 

Daniele, Cleide e Andreia na reunião da CSP Conlutas

Votação dos encaminhamentos Plenária da coordenação da CSP Conlutas

Por que o SINDSERM está
devolvendo o Imposto Sindical?

A Contribuição Sindical anual (Imposto Sindical) equivale 
a um dia de trabalho, que todo trabalhador ou trabalhadora, 
fi liado (a) ou não a algum sindicato tem descontado em seu 
salário, diretamente em folha de pagamento. Criado em 1939, 
por Getúlio Vargas, o Imposto Sindical serviu para atrelar as 
entidades sindicais ao Estado. 

O dinheiro da Contribuição Sindical é repartido da seguin-
te forma: 60% para o sindicato da categoria profi ssional à qual 
o(a) trabalhador(a) pertence, 15% para a federação, 5% para a 
confederação, 10% para as centrais sindicais e 10% para a Conta 
Especial Emprego e Salário.

O desconto do Imposto Sindical deixou de ser obrigatório 
no ano passado, com as modifi cações na Lei Nº 13.467, DE 13 
DE JULHO DE 2017, em seus artigos 579 e 582 e está condi-
cionado à autorização prévia e expressa do(a) trabalhador(a).

O SINDSERM já era contrário à cobrança do imposto 
sindical, mesmo antes do fi m da obrigatoriedade, tendo se 
manifestado a respeito desse tema desde o início da gestão 
SINDSERM DE VOLTA PARA AS LUTAS, no entendimento de 
que nenhum desconto deva ser feito no contracheque do(a) 
servidor(a) sem sua autorização.

O SINDSERM vem tentando desde o ano passado, rece-
ber o imposto sindical recolhido dos servidores no exercício 
de 2017, porém não tem obtido resposta da PMT. Ações ju-
diciais tramitam na justiça  impetradas pelo SINDSERM e, 
agora, o sindicato irá formalizar denuncia no TCE-PI contra 
a PMT por desvio de recurso para outra fi nalidade uma vez 
que esses valores dos fi liados não estão chegando a conta 
do SINDSERM. 

A DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL É INÉDITA NO 
SINDSERM -  A Prefeitura de Teresina vem difi cultando o com-
promisso politico do SINDSERM em devolver o Imposto Sin-
dical. Praticando mais uma grave ilegalidade, Firmino(PSDB) 
recolhe o imposto mas não repassa ao sindicato o percentual 
de 60%, previsto em lei. Até o momento repassaram apenas 
R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) correspondente a 
60% do imposto de 1.983 servidores da Fundação Municipal 
de Saúde dentre os 9080 efetivos daquele órgão que tiveram 
o desconto recolhido em março de 2017. O SINDSERM já está 
devolvendo o que lhe foi repassado e exigindo na justiça que 
a PMT repasse os descontos realizados em mais de 17 mil con-
tracheques.

O Imposto Sindical descontado em 2017 dos(as) 
servidores(as) da Administração Direta ( SEMEC, SEMA, SEM-
PLAM, SDUS e etc.) e grande parte da FMS têm paradeiro des-
conhecido e o SINDSERM, por meio de sua Assessoria Jurídi-
ca, continuará diligenciando para que os valores descontados 
sejam repassados conforme previsto na legislação vigente no 
país, com o objetivo principal de DEVOLVER esses valores à 
categoria.  

Para 2018, a Direção do SINDSERM já encaminhou cor-
respondência informando que o desconto não deve ser mais 
realizado, pois não há autorização dos(as) servidores(as) 
representados(as) pela entidade.
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Calendário de Assembleias setoriais
foi elaborado por Comissão no SINDSERM
Na Assembleia Geral ocorrida 

em 8 de março, uma co-
missão foi conformada para ela-
boração de um calendário de 
assembleias setoriais que serão 
realizadas pelo Sindicato das(os) 
Servidoras(es) Públicas(os) Mu-
nicipais de Teresina (SINDSERM), 
no intuito de fortalecer a mobili-
zação da categoria e construir a 
Greve Geral do Serviço Público 
Municipal.

A primeira Assembleia Seto-
rial será com servidoras(es) da 
Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito (STRANS). 
As mobilizações e reuniões já 
marcadas em diversos locais de 
trabalho continuarão ocorrendo 
e as(os) Representantes de Base 
marcarão novas reuniões. Trata-

-se de uma mobilização constante 
e fortalecida com o envolvimento 
de membros do Conselho.

O SINDSERM fará ampla divulga-
ção das Assembleias Setoriais, bem 
como dos horários e locais, contan-
do com carros de som e notas pagas 
em emissora de TV, conforme apro-
vado em Assembleia Geral.

A Comissão se reuniu na sede 
do SINDSERM e elaborou um ca-
lendário com 03 Assembleias Se-
toriais. A STRANS, que já vinha se 
movimentando na luta pela apro-
vação do PCCS das(os) Agentes 
de Trânsito, já estaria se reunin-
do no mês de março.

Dia 11/04 – ASSEMBLEIA GERAL 
COM PARALISAÇÃO DE TODAS(OS) 
AS(OS) SERVIDORAS(ES) MUNICI-
PAIS DE TERESINA.

A categoria debateu a postura da Prefeitura de Teresina que se nega a negociar, aumentando a ne-
cessidade da organização das(os) trabalhadoras(es) para uma greve geral no serviço público muni-

cipal. A assembleia  de 8 de março também teve a participação de mães de alunos da educação infantil do 
município que protestaram contra a retirada de auxiliares das turmas de maternal para ajudar no ensino e 
cuidado das crianças.

A categoria deverá discutir as pautas de reivindicação de cada setor para exigir respostas do prefeito 
Firmino Filho (PSDB) e de seus secretários.

Greve Geral será debatida na base

SINDSERM promove curso de Autodefesa para Mulheres
Como parte das ações do Co-

letivo de Gênero e Classe 
do SINDSERM, está sendo ofe-
recido para servidoras filiadas o 
curso de Autodefesa para Mu-
lheres que terá início no dia 5 de 
abril. As inscrições seguem aber-
tas e a ação é parte integrante 
da carta-programa da atual Dire-
ção do Sindicato. As aulas ocor-
rerão toda quinta-feira, às 18h, e 

aos sábados, às 9h. A turma ini-
cial terá duração de três meses e 
as vagas são limitadas, estando 
as participantes condicionadas 
à apresentação de um atestado 
médico que comprove a aptidão 
física para a atividade.

Além do aprendizado técni-
co, o curso busca despertar mais 
autoconfiança, segurança e em-
poderamento para as mulheres. 

Os movimentos que serão traba-
lhados valorizam as habilidades 
naturais do corpo, fazendo com 
que as mulheres conheçam sua 
própria força.

Em meio à conjuntura de 
violência e machismo, sabe-se 
dos desafios enfrentados dia-
riamente pelas mulheres em 
diversas situações que podem 
ocorrer nas ruas, nos locais de 

trabalho, em casa e em diver-
sos lugares. Despertar a cons-
ciência sobre si e sobre o po-
tencial de luta, organização e 
mobilização das mulheres, de-
vem ser considerados e aliados 
as habilidades físicas.

Vagas limitadas! 
informações pelos telefones: 

(86) 3221 3165/ (86) 99912 0221



Desde que assumiu, a gestão SINDSERM DE VOLTA PARA AS LUTAS vem divulgando 
os balancetes bimestrais com demonstrativos publicados no Jornal do SINDSERM.

Em 2017, faltava-nos apenas divulgar o demonstrativo do primeiro bimestre (Janeiro e 
Fevereiro), sob responsabilidade da Direção anterior do sindicato, e o último bimestre (No-
vembro e Dezembro) sob responsabilidade da atual Direção. Nesse encarte estamos apre-
sentando os dois bimestres que faltavam e o BALANCETE ANUAL submetido ao Conselho 
Fiscal e à Assembleia Geral extraordinária de Prestação de Contas do Exercício 2017.

Os comprovantes das despesas encontram-se encadernados na mesa da Sala Principal 
da sede do SINDSERM Teresina. Ressaltamos a importância de que a categoria tenha aces-
so a esse material e verifique os preços praticados em compras e serviços, para sugerir à 
Direção opções que viabilizem uma economia ainda maior do que as nossas pesquisas vêm 
praticando.

Estamos abertos a sugestões e colaborações para utilizar cada vez melhor os recursos 
da nossa entidade, pois também é uma maneira de fortalecer as lutas!

Prestação de contas SINDSERM Teresina
Exercício/2017




