
Firmino Filho (PSDB) é alvo de inquérito na
Polícia Federal após denúncia do SINDSERM. 
Ele terá de explicar o que foi feito com o
dinheiro do Precatório do Fundef.
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Greve do Serviço Público Municipal de Teresina

19 vereadores(as) votaram NÃO à retirada de pauta do ridículo reajuste de 3% e se negaram a
mediar negociação com o Comando de Greve. Rasgaram servilmente a Constituição

Federal e a categoria respondeu: A GREVE CONTINUA! 
Leia nas páginas centrais

Leia na página 3

SINDSERM celebra 29 anos de luta. Após  refor-
ma e ampliação da sede própria, espaço de con-
vivência e biblioteca são inaugurados.

Leia na página 8

Categoria exigirá que seja feita justiça no
julgamento de Montezuma (PSDB): Exoneração,
já e devolução do dinheiro público.
Sessão ocorrerá ainda em junho.

No dia 9 de maio, Montezuma utilizou tática de adiamento, 
mas a categoria permanecerá atenta, aguardando a próxima 
sessão do julgamento. 

Categoria enfrenta bravamente a truculência de Firmino Filho (PSDB)

Leia na página 6



Vivemos tempos difíceis. Precisamos fortalecer os 
mecanismos de defesa da nossa classe e da categoria. 
Vez por outra somos surpreendidos por mais uma no-
tícia de retrocesso, perda de direitos, perseguições e a 
cooptação de lideranças que outrora estavam conos-
co do lado de cá da trincheira da luta de classes. 

A conjuntura nacional requer o máximo de uni-
dade para frearmos o avanço do que há de mais re-
trógrado na política: o autoritarismo, a truculência, o 
preconceito, a xenofobia, o machismo, a LGBTFobia, o

racismo e a violência generalizada. 
A perseverança é a saída. A organização da classe 

para lutar é a chave.
O SINDSERM vem, persistentemente, realizando 

atividades que visam organizar a categoria em volta 
do seu sindicato, que hoje enfrenta os políticos mais 
poderosos da cidade, e sustenta bravamente, com sua 
base guerreira, a GREVE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNI-
CIPAL, iniciada em 10 de maio e que vem despertando 
e consolidando o espírito de luta em novas lideranças 
que começam a reagir aos ataques sistemáticos que 
estamos sofrendo.

Na primeira semana de abril as Assembleias Seto-
riais debateram questões específi cas de cada setor. 
Logo em seguida, comemoramos os 

29 anos de luta do SINDSERM criando 02 espa-
ços indispensáveis diante da frequência enorme que 
passou a ter a sede do sindicato na atual gestão. Para 
tanto a Biblioteca e Espaço de Leitura recebeu o nome 
da aguerrida e respeitada lutadora Professora Graça 
Ciríaco e o Espaço de Convivência recebeu o nome do 
saudoso Professor Rogério Bezerra, ex diretor do SIN-
DSERM e valoroso ativista sindical. 

Uma agenda que encerrou o mês de abril com um 
participativo Seminário Sobre Assédio Moral, em que 
lançamos a Cartilha Saúde do

trabalhador, da CSP CONLUTAS.
O mês de maio já iniciou com a 12ª edição mensal 

do Projeto LaborARTHE e um Ato no Tribunal de Jus-
tiça, exigindo a Exoneração e devolução do dinheiro 
público, por parte do Secretário Ilegal

Kleber Montezuma (PSDB). A presença da catego-
ria na sessão de julgamento foi fundamental. Receoso 
da repercussão de sua possível condenação, Montezu-
ma utilizou uma velha tática de substituir seu advoga-
do e pedir vistas, adiando o julgamento.

O relator adiou o julgamento, demonstrando a in-
segurança do Secretário Ilegal e a força que represen-
ta a categoria quando pressiona gestores, em espe-
cial, as mulheres da categoria, para quem o sindicato

ofereceu neste mês o Curso Luta das Mulheres 
contra o Machismo.

Reconhecido pelo seu exacerbado autoritarismo, 
Firmino Filho(PSDB), denunciado pelo SINDSERM na 
Polícia Federal, MPF, TCE e MPT por inúmeras irregu-
laridades e ilegalidades, teve a confi ança no seu poder 
político e econômico abalada a partir da GREVE DO 
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, defl agrada no dia 10 
de maio. 

A Greve dos Caminhoneiros, que teve aprovação 
de apoio no Conselho de Representantes de Base do 
SINDSERM, inaugurou um novo momento: a neces-
sidade de UNIFICAR AS GREVES EM TODO O PAÍS e 
construir uma GREVE GERAL.  

Esse é um importante momento de construção 
do movimento paredista que derrotará opressores e 
exploradores. Parte da categoria já percebeu isso e 
atende aos chamados da Direção do SINDSERM. Serão 
estas(es) lideranças que protagonizarão a vitória da 
persistência contra a truculência, o assédio moral, a 
corrupção e a retirada de direitos.

É dessa forma que, somando forças com SEU 
sindicato que VOCÊ fortalecerá a ferramenta da vitó-
ria da persistência sobre a truculência, ampliando as 
conquistas da categoria e da classe trabalhadora bra-
sileira.

É HORA DE UNIFICAR TODAS AS GREVES!
Chega de ataques contra a classe trabalhadora!
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Irmão de olho claro ou da Guiné
Qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado
Senhor, eu não tenho a sua fé, e nem tenho a sua cor
Tenho sangue avermelhado
O mesmo que escorre da ferida
Mostra que a vida se lamenta por nós dois
Mas falta em seu peito um coração

RÁPIDAS
IPMT

As reclamações continuam constantes na catego-
ria sobre os atendimentos pelo IPMT. Em reunião com 
o SINDSERM, o IPMT assumiu o compromisso de, ao 
receber um ofício da entidade, aceitar os atestados. 
Além dos atestados, as negociações têm tratado tam-
bém de concursos para servidores do Instituto, melho-
rias na assistência e na divulgação de informações.

Recurso à CSP-Conlutas
A Direção do SINDSERM , filiado à CSP-Conlutas, 

enviou um recurso à Secretaria Executiva Nacional 
(SEN) da Central, solicitando a anulação das delibe-
rações da reunião denominada de Coordenação da 
CSP-Conlutas Piauí, realizada no dia 5 de maio. A exi-
gência se deve a inúmeras irregularidades no proces-
so e na eleição de delegadas(os) credenciadas(os), 
onde, inclusive, uma delegada afirmou desconhe-
cer como foi eleita, sendo que sua entidade está 
inadimplente com a Central. O SINDSERM pede que 
a SEN averigue essa situação no intuito de reorgani-
zar a Central, atendendo ao Estatuto. 

Mulheres
O SINDSERM realizou um importante momento 

de formação política com o curso “A luta da mulher 
contra o machismo”, onde foram apresentados as-
pectos da história e organização das mulheres con-
tra a opressão. Facilitado por Eliana Nunes, profes-
sora da rede estadual de ensino do estado de São 
Paulo e militante da Resistência (Psol), o curso foi 
dividido em dinâmicas, leitura de textos marxistas e 
discussão sobre o tema.

Campanha de filiação
“Um mais um é sempre mais que dois. Pra me-

lhor juntar as nossas forças”, tema da campanha de 
filiação que já conquistou a categoria. Filie-se e for-
taleça SEU Sindicato!

EDITORIAL

Poesia

Charge FAZENDO ARTE

Ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz
Eu fui mandiga, cambinda, haussá
Fui um Rei Egbá preso na corrente
Sofri nos braços de um capataz
Morri nos canaviais onde se plantava gente

(Meu Deus, Meu Deus, Está Extinta a  Escravidão? G.R.E.S. Paraiso do Tuiuti)



O caso envolve 
os recursos federais 
recebidos pelo mu-

nicípio em forma 
de precatório para 

aplicação em manu-
tenção do ensino e 

pagamento do magis-
tério municipal.
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Uma denúncia feita ainda 
no ano de 2017 contra o 
prefeito de Teresina, Fir-

mino Filho (PSDB), por parte do 
Sindicato dos(as) Servidores(as) 
Públicos(as) Municipais de Tere-
sina (SINDSERM), fez com que 
a Polícia Federal (PF) decidisse 
pela abertura de inquérito neste 
mês de maio para investigar a 
prática de crime contra as finan-
ças públicas. O caso é referente 
à utilização de recurso Federal, 
por meio de antecipação do 
precatório do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valori-
zação do Magistério (FUNDEF). 
O primeiro depoimento do pre-
sidente do SINDSERM na sede 
da PF já foi registrado no dia 21 
de maio.

De acordo com a denúncia 
da entidade, há irregularida-
des na utilização do precatório 

Polícia Federal abre inquérito contra Firmino (PSDB) após denúncia do SINDSERM
e envolvimento em licitações 
fraudulentas. O argumento é 
baseado no relatório da Direto-
ria de Fiscalização das Adminis-
trações Municipais (DFAM) do 
Tribunal de Contas do Estado 
do Piauí (TCE-PI). O SINDSERM 
já entrou com pedido de prisão 
do prefeito e a abertura do in-
quérito significa um importan-
te passo rumo à efetivação do 
pedido de prisão de Firmino.

O caso envolve os recursos 
federais recebidos pelo municí-
pio em forma de precatório para 
aplicação em manutenção do 
ensino e pagamento do magisté-
rio municipal.

O Prefeito pagou R$ 18 mi-
lhões ao Banco do Brasil pela 
antecipação de apenas três me-
ses e recebeu R$ 210 milhões. 
Assim, gastou R$ 72 milhões na 
semana que antecedeu a eleição 
que ele venceu no primeiro tur-

Denúncia

Protocolo 
da denúncia 
foi assinado 

em novembro 
de 2017 na Po-

lícia Federal

no. Dentre os gastos do 
Prefeito e do Secretário 
de Educação, Kleber 
Montezuma(PSDB), os 
técnicos da DFAM, no 
TCE-PI, já verificaram 
quatro licitações frau-
dulentas com as empre-
sas: BELAZARTE, CET 
SEG, ADV/6 Propagan-
da e PLUG Propaganda 
e Marketing. Por isso o 
sindicato pediu a prisão 
do Prefeito.
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3% é deboche! 

A revisão geral anual de 
salários, prevista no ar-
tigo 37 da Constituição 

Federal, continua sendo des-
respeitada pelo prefeito Firmi-
no Filho (PSDB) e pela Câmara 
Municipal de Teresina (CMT) 
que tem a tarefa de propor e 
votar leis. O reajuste aprovado 
na sessão do dia 24 de maio, 
de apenas 3% e sem diálogo 

VEJA COMO VOTARAM OS(AS) VEREADORES(AS):com a categoria, não contem-
pla os direitos constitucionais 
de servidoras(es) nos dois últi-
mos anos.

Cinco vereadores(as) acei-
taram adiar a votação, para 
que fosse possível abrir ne-
gociação da pauta com a ca-
tegoria, bem como atender à 
determinação legal de reajus-
te referente a 2017. Porém, a 

maioria absoluta OBEDECEU 
SERVILMENTE ao gestor sob 
os quais se investiga o MAIOR 
NÚMERO DENÚNCIAS DE 
CORRUPÇÃO EM TODO O ES-
TADO DO PIAUÍ.

Aprovar um vencimento 
básico da categoria munici-
pal ABAIXO DO SALÁRIO MI-
NIMO, desrespeitar a Cons-
tituição Federal e recusar o 
diálogo, faz com que aquela 
Casa jogue NA LATA DO LIXO 
o poder executivo e a ampla 
maioria do legislativo teresi-
nense.

Embora um dos verea-
dores tenha tentado adiar 
a votação para promover 
a negociação, a maioria da 
Câmara não quis conversa. 
Para os(as) servidoras(es) 
municipais, esse reajuste de 
3% representa um deboche, 
pois o vencimento básico da 
categoria passará a ser de R$ 
796,71 (setecentos e noven-
ta e seis reais e setenta e um 
centavos). UMA VERGONHA!

O Sindicato das(os) 
Servidoras(es) Públicas(os) 
Municipais de Teresina (SIN-

DSERM) tem orgulho da cate-
goria que tem resistido brava-
mente às pressões e ameaças 
de chefias e não se rendem 
ao primeiro sinal. Seguiremos 
lutando e continuaremos exi-
gindo a negociação sobre os 
pontos de pauta de reivindi-
cações. Além disso, se os ridí-
culos 3% representam a revi-
são salarial de 2018, exigimos 
que Firmino pague o reajuste 
de 2017, conforme determina 
a Constituição Federal e é exi-
gida pelo Sindicato nas ações 
judiciais.

SÓ A LUTA MUDA A VIDA!

Servidoras(es) exigem o pagamento do direito
constitucional ao reajuste de 2017 

3% é deboche! Negociação, já!

EXIGIMOS O REAJUSTE DE 2017, CONFORME DE-
TERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL!

Firmino(PSDB), pare de jogar o dinheiro da saúde pú-
blica na privada!

Cai fora, Montezuma!

Educação vai mal com secretário ilegal!

Cadeia para corruptos e corruptores! 

A GREVE CONTINUA! 
FIRMINO, A CULPA É SUA!
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VEJA COMO VOTARAM OS(AS) VEREADORES(AS):

DSERM) tem orgulho da cate-
goria que tem resistido brava-
mente às pressões e ameaças 
de chefi as e não se rendem 
ao primeiro sinal. Seguiremos 
lutando e continuaremos exi-
gindo a negociação sobre os 
pontos de pauta de reivindi-
cações. Além disso, se os ridí-
culos 3% representam a revi-
são salarial de 2018, exigimos 
que Firmino pague o reajuste 
de 2017, conforme determina 
a Constituição Federal e é exi-
gida pelo Sindicato nas ações 
judiciais.

SÓ A LUTA MUDA A VIDA!

A exemplo do que fez nacio-
nalmente a Central Sindical 

e Popular (CSP-Conlutas), que 
aprovou na sua Coordenação 
Nacional o apoio à greve dos 
caminhoneiros, o SINDSERM 
deliberou no dia 26 de maio o 
apoio político e estrutural aos 
trabalhadores paralisados em 
Teresina. Por meio do Conselho 
de Representantes de Base, a 
entidade sindical conformou 
uma comissão que acompa-
nhará o movimento dos cami-
nhoneiros e prestará solida-
riedade e o apoio em nome do 

SINDSERM. No mesmo dia da 
aprovação, a comissão esteve 
na concentração da greve de 
caminhoneiros na zona sul de 
Teresina, no bairro Tabuleta.

Durante os dias 25, 26 e 27 
de maio, o Sindicato esteve re-
presentado em São Paulo, pela 
diretora de Assuntos Jurídicos, 
Daniele Brito, na Coordenação 
Nacional da Central que tomou 
a importante decisão de apoiar 
e fazer o chamado à unidade 
com todas as centrais sindicais.

A GREVE DO SERVIÇO PÚ-
BLICO MUNICIPAL DE TERE-

SINA demonstrou uma força 
importante no contexto local 
e a solidariedade com os cami-
nhoneiros vem no sentido de 
fortalecer toda a classe traba-
lhadora.

Nossas reivindicações são 
indispensáveis para que avan-
cemos no sentido de unifica-
ção de TODAS AS GREVES NO 
PAÍS, inclusive a nossa, visto 
que não há sentido apoiar uma 
greve nacional e ficar fora da 
Greve do Serviço Público Muni-
cipal.

Servidoras(es) exigem o pagamento do direito
constitucional ao reajuste de 2017 

Greve dos caminhoneiros rumo à GREVE GERAL!

3% é deboche! Negociação, já!

EXIGIMOS O REAJUSTE DE 2017, CONFORME DE-
TERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL!

Firmino(PSDB), pare de jogar o dinheiro da saúde pú-
blica na privada!

Cai fora, Montezuma!

Educação vai mal com secretário ilegal!

Cadeia para corruptos e corruptores! 

A GREVE CONTINUA! 
FIRMINO, A CULPA É SUA!
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Com intuito de valorizar as ati-
vidades culturais do Sindicato 

das(os) Servidoras(es) Públicas(os) 
Municipais de Teresina (SINDSERM), 
o projeto cultural LaborArthe reúne 
as mais variadas expressões artísticas 
em apresentações de encher os olhos 
das(os) participantes. Nas duas últi-
mas edições, o palco foi ocupado por 

artistas da música, do teatro e tam-
bém do break dance e do grafite.

Na edição de abril, o projeto con-
tou com a performance de Monise e 
Banda e o monólogo de Vick Lima, 
além disso, foi oferecido oficinas 
de teatro e pintura para crianças e 
adolescentes, conduzidas por Ro-
ney Rodrigues. Em maio, toda a arte 

do grafite foi revelada pelo Coletivo 
Ruaz que conduziu vários participan-
tes a colocarem seus traços no painel 
montado para a ação. Nilton Rocha 
na música e o coletivo Desumanos 
Rua, no break dance, completaram a 
festa. Tudo isso ainda contou com as 
tradicionais canjas da plateia.

O SINDSERM, Gestão de volta para as 

Projeto LaborArthe    SINDSERM valoriza música, teatro, break dance e grafite
Lutas, reforça que esta iniciativa é uma 
forma de aproximar direção e base, 
além de promover expressões artísti-
cas e manifestações culturais para a 
classe trabalhadora. O evento aconte-
ce em todas as primeiras sextas-feiras 
do mês sendo aberto ao público e com 
entrada franca no estacionamento em 
frente à sede do Sindicato.

Oficinas, músicas e cultura para as(os) participantes

Kleber Montezuma faz manobra jurídica, adia 
seu julgamento, mas categoria está atenta

Secretário ilegal

O Julgamento do Secretário 
Kleber Montezuma (PSDB) 

deve ocorrer ainda no mês de ju-
nho. A presença de toda a catego-
ria será mais uma vez fundamental 
para que a Justiça seja feita. No dia 
9 de maio, quando o ato deveria 
ter acontecido, a pressão das(os) 
presentes e a transmissão ao vivo 
pelo Facebook, contribuíram para 
evitar que o réu fosse absolvido 
com totalidade de votos.

Kleber Montezuma apresen-
tou um novo advogado de defesa 
que alegou ter de estudar o caso e 
pediu um tempo para tal finalida-

de. Conhecendo as brechas exis-
tentes no Direito, sabe-se que é 
um tipo de tática jurídica utilizada 
para dar mais tempo ao secretá-
rio, tendo em vista a mobilização 
da categoria em torno da questão.

O caso de Improbidade Admi-
nistrativa consta em um Parecer 
da Procuradora de Justiça, Mar-
tha Celina de Oliveira Nunes, no 
Processo nº 2017.0001.008936-9, 
em que pede a EXONERAÇÃO e 
DEVOLUÇÃO do dinheiro público 
recebido desde 2014. O acumulado 
chega a cerca de R$ 600 mil.

A intenção de Montezuma(PS-

DB), desleal, desonesta e deson-
rosa (como consta no Parecer 
citado) é a revelação da postura 
intransigente de permanência 
no cargo mesmo após ser dada 
a oportunidade de escolha pelo 
afastamento, através de pedido 
do Ministério Público do Estado do 
Piauí (MPPI).

A Justiça tem em mãos a opor-
tunidade de atender aos anseios 
de centenas de trabalhado-
ras(es) da Educação Municipal 
que sofrem diariamente com o 
autoritarismo, truculência, arbi-
trariedades e ilegalidades come-

tidas diariamente pelo acusado.
O envolvimento em licitações 

fraudulentas e o escândalo do 
precatório do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF), descoberto 
após denúncias do SINDSERM e 
investigação da equipe técnica do 
Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí (TCE-PI), somam-se ao pro-
cesso movido pelo MPPI.

O SINDSERM divulgará a nova 
data do julgamento. A categoria 
deve fortalecer esse importante 
momento da história!
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O modelo de gestão do 
Prefeito Firmino Filho 

(PSDB), utiliza o assédio moral 
como uma importante ferra-
menta de controle, para frear 
a indignação de servidoras(es) 
com as péssimas condições de 
trabalho e salários incompatí-
veis. No Dia Internacional de 
luta em Memória às Vítimas de 
Acidentes e Doenças do Traba-
lho, 28 de abril, o SINDSERM 
promoveu um Seminário so-
bre Assédio Moral e Saúde 
da(o) Trabalhador(a).

Os debates foram facilita-
dos por Alba Valéria (servido-
ra municipal, assistente social 
do Hospital do Parque Piauí e 
HUT), Ariadne Farias (asses-
soria jurídica do SINDSERM), 
Marcos Carvalho (assessoria 
jurídica do SINDSERM) e Fran-
cilene Nascimento (Direção do 
SINDSERM).

A programação envolveu 
as exposições da mesa de de-
bates e apresentação de rela-
tos de casos no serviço público 

municipal. O SINDSERM pre-
para também o lançamento da 
cartilha sobre assédio moral. 
Para efetivação deste próximo 
passo, a Direção orienta que 
servidoras(es) interessados 
em contribuir com a confecção 
da cartilha devem procurar a 
Assessoria de Comunicação 
para repassar as informações. 
A previsão é lançamento do 
material é o 2º semestre deste 
ano. A Direção já iniciou a dis-
tribuição da cartilha elaborada 
pelo Setorial de Saúde do Tra-
balhador da CSP-Conlutas.

O Sindicato reitera a ne-
cessidade de convocações 
para reuniões e atuação como 
mediador na resolução dos 
problemas em que trabalha-
doras(es) forem afetadas(os) 
em seus locais de trabalho. 
“Para combater essa prática, 
é necessário que o(a) trabalha-
dor(a) compreenda os diver-
sos aspectos da questão e sai-
ba identifi car as situações e os 
agentes do assédio”, explica 

Daniele Brito, diretora de as-
suntos jurídicos do SINDSERM.

Um exemplo da importân-
cia de combater o assédio mo-
ral em todos os espaços acon-
teceu no SINDSERM. Durante a 
gestão anterior, o Sindicato foi 
processado por assédio moral 
contra o diagramador Giova-
ni Castro que ganhou a causa 
recentemente e o Sindicato 
pagou a indenização referente 
a cerca de R$ 12 mil, com des-
conto dos honorários advoca-
tícios. Neste episódio, a vítima 
relatou e apresentou provas 
no processo referente a isola-
mento, falta de comunicação 
direta com o trabalhador e o 
mesmo não recebia trabalhos 
para exercer sua função.

A campanha “Chega de 
Silêncio, servidor municipal de-
nuncie o assédio moral”, tem 
um vídeo específi co publica-
do no canal do SINDSERM no 
Youtube (Ascom Sindserm 
Teresina) e o seminário deve 
ser estendido.

Seminá rio sobre Assédio Moral  inicia ações de
combate à prática no serviço público municipal Ilegalidade de greve e

desconto indevido
Na Constituição Federal há 

garantia de vários direitos, den-
tre eles o de greve do servidor 
público, que está expresso no 
art. 37 item VII, que apesar de 
não ter sido regulamentada, o 
judiciário tem entendido por 
garantir esse direito e não fi car 
aguardando pelo poder legislati-
vo editar uma lei específi ca para 
regulamentar esse direito para 
os servidores públicos. Com esse 
entendimento, o judiciário torna 
o direito de greve do servidor pú-
blico pleno e efi caz.

No caso do servidor público, 
esse exercício do direito de pa-
ralisação das atividades laborais, 
como última forma de pressão, 
por vezes esbarra no interesse 
coletivo social, no direito de ter-
ceiros, porque não dizer no sen-
so da coletividade que enxerga 
naquela função uma atividade 
essencial à sociedade.

Para que uma greve seja 
considerada legal é necessária 
a divulgação com antecedência 
mínima de setenta e duas horas, 
devendo o poder público ser co-
municado formalmente.

Em relação aos serviços es-
senciais será garantido o exer-
cício do direito de greve. Porém 
há a necessidade de garantir um 
percentual mínimo de 30% de 
servidores no exercício de ativi-
dades.

Ocorrendo isto, o poder pú-
blico, que tem o dever de ga-
rantir a continuidade do serviço 
público durante o movimento 
grevista, uma vez que com a de-
fl agração do movimento paredis-
ta o contrato laboral é suspenso 
pela entidade que o representa, 
não devendo a administração 
aduzir qualquer encargo ao ser-
vidor que está exercendo seu di-
reito de greve.

A greve do servidor público, 
obedecidos os requisitos legais 
expostos acima, deve ser man-
tida até que a categoria decida 
em assembleia o fi m desta, não 
devendo se falar em decretação 
de ilegalidade pela justiça, ten-
do em vista que não fi ca a cargo 
deste a avaliação do direito em 
si, que é garantido pela consti-
tuição, e sim meramente julgar 
em relação aos requisitos legais 
exigidos pela lei. 

Além disso, quanto a possi-
bilidade desconto indevido em 
relação aos servidores que estão 
exercendo seu direito constitu-
cional de greve, o Supremo Tri-
bunal Federal através do Recur-
so Extraordinário (RE) 693456, 
decidiu que quando a o movi-
mento grevista for motivado 
por atitude ilícita do poder pú-
blico, não poderá a administra-
ção pública efetuar descontos 
nos contracheques dos servido-
res que estavam no movimento 
paredista.

Servidores(as) muni-
cipais podem contri-

buir na construção 
da cartilha sobre 

assédio moral que 
deve ser lançada no 
próximo semestre.

LEGAL

13 de maio e a luta do povo negro: abolimos a escravidão?

Foi com este samba-enredo que 
a escola de samba carioca Para-

íso do Tuiuti entrou na Marquês de 
Sapucaí no carnaval deste ano ques-
tionando se estaria ou não abolida a 
escravidão no Brasil, após 130 anos da 
Lei Áurea. O enredo trazia alas inteiras 
contando a saga dos povos africanos 
que foram sequestrados e trazidos es-
cravizados, mas também apresentava 
como a escravidão ainda se manifesta 
nos dias atuais, denunciando como as 
contrarreformas aprovadas pelo presi-
dente Interventor Michel Temer (MDB) 
tem contribuído para agrava tudo isso. 
Neste sentido, de todas as medidas 
aprovadas por Temer, que foi alçado 
poder para isso,  três delas agravaram 
bastante a precarização das relações 
trabalhistas: a lei 4.302/1998, que re-
gulamenta a terceirização de serviços, 
sancionada por Temer em 31 de março 
de 2017; a publicação, no Diário Ofi cial 
da União por parte do Ministério do 
Trabalho, da Portaria MTB 1.129/2017, 
em 10 de outubro de 2017,  que rede-
fi niu o conceito de trabalho escravo; 
e, por fi m, a aprovação da Reforma 
Trabalhista que praticamente rasgou a 
CLT e que foi sancionada em 13 de julho 
de 2017. Via de regra, a população ne-
gra é a mais atingida pelas mudanças. 

Resumidamente, a regulamentação 
da terceirização precarizou as relações 
de trabalho, uma vez que uma empre-
sa pode contratar trabalhadoras(es) 
sem compromisso com encargos so-
ciais, desprotegendo o trabalhador. 
Já a portaria que redefi ne o conceito 
de trabalho escravo, afi rma que só há 
trabalho escravo se houver encarcera-
mento do(a) indivíduo(a), esquecendo 

propositalmente que hoje 
as formas de escravidão 
são bem mais sutis e às ve-
zes mesmo nos casos que 
são mais explícitas não há 
o encarceramento. E, por 
último, a reforma traba-
lhista relativizou direitos 
consagrados na CLT, pra-
ticamente tornando-os 
obsoletos

Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), a taxa de de-
semprego entre os(as) negros(as) 
no Brasil chega a 14,4%, entre os(as) 
brancos(as) está em 9,5%. O percentu-
al de trabalhadoras(es) com carteira 
assinada é maior entre brancos. Ainda 
segundo o IBGE, no serviço domésti-
co, onde a informalidade é maior, 66% 
dos trabalhadores e das trabalhado-
ras são negros e negras. Entre vende-
dores ambulantes, elas(es) também 
são maioria, somando cerca de 67% 
do total (o que corresponde a mais de 
um milhão de pessoas, na informalida-
de). Em outras atividades econômicas 
em que também há muita informali-
dade, subemprego e trabalho escra-
vo, como agropecuária e construção 
civil, os negros e as negras também 
são maioria. Entre os que trabalham 
por conta própria, representam 55,1%. 

Estes números mostram que o 
capitalismo não foi feito para a po-
pulação negra. A farsa da abolição 
se mostra também quando vemos 
os resultados da violência urbana ca-
írem sobre as costas do povo negro. 
O Brasil é um país onde é muito peri-
goso ser uma pessoa negra. Segundo 
o Atlas da Violência de 2017, dentre os 
10% da população que corre mais risco 
de ser vítima de homicídios, 78,9% são 
negros. negros, que tem 23,5% mais 
de chances de ser assassinados que 
pessoas de outras raças. De cada 100 
pessoas assassinadas no Brasil, 71 são 

E assim, quando a lei foi assinada
Uma lua atordoada assistiu fogos no céu

Áurea feito o ouro da bandeira
Fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel

 (Samba Enredo 2018 - Meu Deus,
Meu Deus, Está Extinta a Escravidão?

G.R.E.S Paraíso  do Tuiuti).

negras. No Piauí, a taxa de homicídios 
em um universo de 100 mil pessoas 
negras é de 21,7, a taxa de homicídios 
entre pessoas brancas é de 8,6. 

Dois casos mostram como negros 
e negras no Brasil são vítimas da vio-
lência institucional e do estado parale-
lo que age nesse país. O primeiro deles 
foi a prisão do ex-catador de latas Ra-
fael Braga nas manifestações de 2013 
portando uma garrafa de Pinho-Sol, e 
depois condenado a 11 anos acusado 
de tráfi co de drogas. O segundo caso, 
foi a execução da vereadora do PSOL 
do Rio de Janeiro Marielle Franco foi 
morta porque denunciava a atuação 
de milícias formadas por policiais e 
bombeiros que agiam de forma cri-
minosa acuando e extorquindo nas 
periferias da cidade do Rio de Janeiro. 
Rafael Braga, homem negro e pobre, 
apodrece na cadeia de forma injusta 
enquanto fi gurões que já foram fl a-
grados carregando malas de dinheiro 
e com nítido envolvimento com tráfi -
co de drogas e gangsterismo, continu-
am soltos e desfrutando de privilégios 
nas instituições estatais e tocando 
suas empresas que podem servir até 
para lavagem de dinheiro sujo.

“Meu Deus! Meu Deus! Se eu chorar, não 
leve a mal. Pela luz do candeeiro: Liberte

o cativeiro social!”

Amanhecer por Marielle na Vila Santa 
Cruz, bairro Promorar



No dia 18 de abril, o Sindicato 
das(os) Servidoras(es) Públicas(os) 
Municipais de Teresina (SINDSERM) 
completou 29 anos. Quando em sua 
criação, no ano de 1989, ainda sob 
a tutela do Poder Municipal, a base 
sempre se mostrou disposta para as 
lutas. Assim, essa data é um convite 
à celebração, não somente da cria-
ção da estrutura sindical, mas da vida 
de todas(os) que lutam e já lutaram 
em nome da classe trabalhadora. 
Neste ano, a Direção entregou para 
a categoria os dois novos espaços da 
reforma e ampliação da sede própria 
da entidade.

Mesmo com a infl uência dos ges-
tores da cidade em dados momentos 
na representação da categoria, a base 
sempre protagonizou momentos 
importantes de lutas por meio da es-
trutura sindical. Portanto, seja impul-
sionada pela Direção ou exigida pela 
base, a história mostra que os 29 anos 
do SINDSERM são anos de luta.

Uma história pautada no combate 
aos opressores que estiveram e ainda 
estão à frente da gestão da cidade 
em uma correlação de forças extre-

mamente desigual, mas sempre con-
tando com a presença de guerreiras e 
guerreiros que são um braço forte da 
entidade em cada local de trabalho.

Desde o dia 18 de abril de 1989 
muita coisa mudou, mas é possível 
afi rmar que, quando se trata em 
SINDSERM Teresina, a referência é de 
lutas, mobilização e exemplo de en-
gajamento rumo a cada novo desafi o. 
A entidade compõe uma importante 
vanguarda no movimento sindical e 
é, sem dúvidas, uma das maiores em 
capacidade de movimentação da ca-
tegoria.

Esse respeito deve ser creditado 
a cada uma e cada um que reconhe-
ce o SINDSERM como seu, que par-
ticipa e ajuda a decidir os rumos da 
sua entidade, entendendo que esta 
é muito maior que uma diretoria. O 
SINDSERM é cada servidor(a)! Enten-
der esta dinâmica é compreender que 
quanto mais organizada está a classe, 
maior a capacidade de derrota daque-
les que retiram nossos direitos e nos 
oprimem.

Durante a atual gestão SIND-
SERM de Volta para as Lutas, a fre-

29 �no� �� �ut� d� ����SE�M
Inauguração de dois novos espaços na sede própria da entidade

quência da base à sede própria do 
Sindicato se multiplicou. Por isso, 
uma ampliação foi necessária e, no 
aniversário de 29 anos da entidade, 
foram inaugurados a biblioteca e 
um espaço de convivência.

Lutar e resistir sempre! Mensagem 
vista na história de vida da professora 
Graça Ciríaco e do professor Rogério 

Chaves Bezerra que agora dão nome 
a dois espaços importantes da sede 
própria do SINDSERM: a Biblioteca 
“Conhecimento de Graça” e o Espa-
ço de Convivência Professor Rogério 
Chaves Bezerra.

Sinta-se convidada(o) em todos os 
dias. Venha ocupar o SEU sindicato, 
utilize a estrutura e fortaleça a luta!

A categoria segue na luta!
Registros das mobilizações, construção e atividades diárias da GREVE GERAL DO
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL


