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Chega de autoritarismo e perseguições!

Envolvidos em graves denúncias, Sílvio Mendes(PP)
e Firmino(PSDB) atacam direitos de servidores(as)!

A Direção do SINDSERM ten-
tou agendar reunião para discutir 
a pauta protocolada na FMS, mas 
os gestores se negaram a marcar 
uma data, sob alegação de que 
Sílvio Mendes (PP) estaria viajan-
do e somente ele pode agendar 
esses encontros. Uma falta de 
respeito e uma truculência típica 
da gestão do Prefeito Firmino Fi-
lho (PSDB).

Além do desrespeito à Cons-
tituição Federal em 2017 e um re-
ajuste de apenas 3% após a greve 
de 2018, bem como a não conces-
são de progressões e promoções 
(mudanças de nível), Sílvio e Fir-
mino querem ainda retirar/rebai-
xar ilegalmente a gratificação 
de insalubridade de centenas de 
servidoras(es) já no contrache-
que de julho próximo.

Assistentes sociais, 
farmacêuticas(os), psicólogas(os), 
profissionais de radiologia, admi-
nistrativos, agentes de portaria, 
técnicos de patologia e inúmeros 
outros cargos estão na lista que 

Condenados por contratação irregular de servidores, Sílvio 
e Firmino agora perseguem concursados efetivos.

No ano passado o Presidente da FMS, Sílvio Mendes (PP) e o Pre-
feito Firmino Filho (PSDB) foram condenados à suspensão dos direi-
tos políticos por 3 anos e pagamento de multa no valor de 20 vezes 
a última remuneração. Foi constatado que na FMS existiam vários 
servidores, nos mais diversos cargos, contratados irregularmente, 
em detrimento dos candidatos aprovados em concurso público já 
homologado.

Em abril de 2018, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins 
se declarou suspeito para julgar a apelação de Firmino pelo fato 
de ser pai de Paulo Solano Reis Martins, que é um dos sócios da 
agência de publicidade ADV 6. Esta empresa tem contratos com a 
Prefeitura de Teresina e recebeu o valor de R$ 20.672.982,00 (vinte 
milhões, seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois 
reais) de 2015 a 2018.  

Enquanto isso, os gestores retiram/reduzem insalubridade e 
vale transporte de servidores(as) que foram aprovados em con-
curso público e têm direito e legitimidade para receber tais bene-
fícios...

Em Assembleia Geral Conjunta realizada no dia 19 de junho 
em frente à sede da Fundação Municipal de Saúde (FMS), o 

Sindicato das(os) Servidoras(es) Públicas(os) Municipais de Teresina 
(SINDSERM), Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares de Ra-
diologia (SINTTEAR), Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do 
Piauí (SINDASPI) e Sindicato dos Farmacêuticos do Piauí (SINFARPI) 
uniram forças para, junto à base, construir o movimento paredista e 
reagir aos ataques. A decisão de iniciar a GREVE DA SAÚDE MUNICI-
PAL no dia 5 de julho foi a tática aprovada, diante da truculência dos 
gestores com ameaças e retiradas de direitos. Em Assembleia Geral 
serão decididos os rumos do movimento no campo jurídico e da luta 
política em defesa dos(as) servidores(as) da saúde municipal.

deve ser atingida pela decisão 
truculenta e unilateral do Presi-
dente Sílvio Mendes(PP) FMS. 
Além da insalubridade, a FMS 
começa a reduzir os vales trans-
portes sem nenhuma justificati-
va,  sem nenhum diálogo com as 
entidades sindicais.

Retirar ou reduzir gratificação 
de insalubridade como medida 
de “adequação financeira” é um 
crime de confissão na origem. 
Pois esta é a “justificativa” do 
memorando emitido pela Dire-
toria de Recursos Humanos da 
FMS no dia 21 de maio. O direito 
a tal gratificação é garantido e 
condicionado ao local onde a(o) 
profissional exerce suas ativi-
dades, independente do cargo. 
Não se tratam de privilégios ou 
incentivos que podem ser retira-
dos como medida de economia. 
A categoria não aceitará esta ar-
bitrariedade, pois sequer uma vi-
sita foi realizada aos locais de tra-
balho para perícia e averiguação.

Em relação à Gratificação de 

Insalubridade, o SINDSERM já 
impetrou um mandado de segu-
rança e solicitou à Delegacia Re-
gional do Trabalho uma inspeção 
nos locais aos quais a FMS se re-
fere nos “laudos” apresentados 
e que os(as) servidores(as) ale-
gam que houve apenas a aplica-
ção de um questionário. 

Também o Ministério Público 
e o Tribunal de Contas do Estado 
serão acionados, mas o passo 

mais importante para esta e ou-
tras lutas está na unificação das 
entidades sindicais SINDSERM, 
SINTTEAR, SINDASPI, SINFARPI 
e SIMEPI. Além de agregar outras 
representações sindicais, será 
fundamental a participação da 
categoria nas manifestações para 
o combate direto a esses abusos 
dos gestores, que invadem os 
contracheques e retiram nossos 
direitos sem a menor cerimônia.

Indignação da categoria  na Assembleia do dia 19 de junho



O estacionamento interno e o 
quintal do prédio onde fun-

ciona o Núcleo de Transportes (Nu-
trans) da FMS, no bairro Marquês, 
ao lado da Central Rede de Frio, vem 
se transformando num verdadeiro 
Cemitério de Carros Seminovos.

Dezenas de veículos em perfeito 
estado de conservação e outros ne-
cessitando apenas de manutenção 
ou substituição de algumas peças 
estão se deteriorando ao relento e 
por estragando por mero desuso.

O SINDSERM considera muito 
grave esta situação, uma vez que 
as 10 ambulâncias do SAMU, que 
foram prometidas ao final da gre-
ve do ano passado, custam muito 
menos do que o erário público está 
perdendo com a deterioração des-
tes veículos. Os contratos de loca-
ção de veículos com empresas ter-
ceirizadas, muito mais onerosos, 
serão investigados pelo sindicato e 
tomarão forma de representações 
junto ao Tribunal de Contas do Es-
tado e Ministério Público.

Segundo informações de 
servidores(as) do órgão, qualquer 
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Após a Greve Geral do Serviço Público Municipal, que durou 16 dias,
SINDSERM constrói unidade entre sindicatos da saúde em Teresina.

A Greve Geral do Serviço Pú-
blico Municipal encerrou 

após 16 dias. O movimento pare-
dista buscava um calendário de 
reuniões para discutir os 107 pon-
tos dde pauta de reivindicação 
protocolados na PMT e, como 
era de se esperar da truculência 
t´pica de Firmino Filho(PSDB), a 
categoria não foi recebida para 
negociação. O Prefeito não res-
peita a Constituição Federal e se 
nega a pagar o reajuste anual de 
salários referente ao ano de 2017, 
e em 2018, concedeu apenas 3% 
após vários dias de greve. Mes-
mo muito abaixo das perdas sa-
lariais acumuladas, esse reajuste 
é fruto da luta de todas(os) que 
aderiram a greve, protagonizada 
por guerreiras(os) do setor da 
saúde, que terão toda a proteção 
e apoio do seu sindicato.

A resistência contra a trucu-

lência de Firmino (PSDB) e a de-
terminação em manter o estado 
de greve dão o tom da continui-
dade da luta em defesa das nos-
sas reivindicações. Além disso, 
signifi ca que a qualquer momen-
to poderemos retornar ao movi-
mento paredista, como está pre-
visto para o setor saúde.

As(os) companheiras(os) da 
base, estão mais fortalecidas(os) 
para garantir o prosseguimen-
to das lutas em cada setor. Por 
meio das reuniões nos locais de 
trabalho, nas mobilizações ou-
vindo as demandas da categoria 
e nas assembleias, percebemos a 
indignação latente que deve ser 
levada para a luta.

A unidade entre todas as 
entidades sindicais é um passo 
importante neste momento de 
ataque a todas as categorias 
profi ssionais e ao serviço públi-

co municipal de maneira geral. 
Para tanto, o SINDSERM já es-
teve reunido com vários Sindi-
catos que representam as(os) 
assistentes sociais, profi ssionais 
de radiologia, farmacêuticas(os) 
e médicas(os) para debater os 

pontos que unifi cam todas as rei-
vindicações. Exigimos as condi-
ções dignas de trabalho, insumos 
para os atendimentos, insalubri-
dade, periculosidade, bem como 
o reajuste de 2017 e todas as mu-
danças de nível!

“Quintal” do NUTRANS/FMS vira cemitério de carros seminovos.

Carros seminovos sem utilização

problema simples é motivo para 
“encostar” um veículo. Qualquer 
peça de reposição já “condena o 
veículo ao cemitério.  Em uma das 
visitas ao local, Diretores(as) do SIN-
DSERM foram chamados reservada-
mente por um servidor que, além de 
mostrar os veículos mais caros e de 
placa 2017/2018 fez a seguinte afi r-
mação:  - Até necessidade de troca 
de óleo é motivo para que o veículo 
seja abandonado aqui!

 Segundo informações colhidas 
no próprio TCE, a FMS teria feito 
gastos vultosos (que divulgaremos 
posteriormente) com manutenção 
e compra de insumos. Na prática, 
não há manutenção adequada nos 
equipamentos nem veículos, e nos 
hospitais e UBSs vem faltando re-
gularmente medicamentos, ma-
terial de consumo e de proteção 
individual. 

Quanto mais informações co-
lhemos, fi ca mais explícito que a 
ausência da revisão salarial em 2017, 
os descontos indevidos e a retirada/
redução ilegal de gratifi cações não 
têm nenhuma relação com a alega-

da crise ou falta de recursos, 
mas com inversão de priori-
dades. Os recursos que deve-
riam estar sendo investidos 
na saúde pública, parecem 

estar sendo destinados a be-
nefi ciar a iniciativa privada... 
O arrocho salarial e o corte 
das gratifi cações faz parte 
desse plano. 

O dinheiro da saúde pública está indo para a privada? 


