
Conselho de Representantes de Base aprova participação
do SINDSERM no Dia Nacional de Lutas em 10 de agosto

tral a qual o SINDSERM é 
filiado, está construindo 
nacionalmente a data e 
ressaltando a importân-
cia da realização de um 
dia nacional de lutas, 
priorizando paralisações 
e mobilizações nos lo-
cais de trabalho, além 
de atos e manifestações, 
para discutir com as(os) 
trabalhadoras(es) a ne-
cessidade da resistência 
e luta.

Além do eixo central 
das mobilizações, a CSP-
-Conlutas levantará no dia 
10 de agosto bandeiras 
como a defesa da redução 
do preço dos combustíveis 
e do gás de cozinha, a luta 
contra as privatizações, 
contra a venda da Embra-
er à Boeing e em defesa 
da unifi cação e fortale-
cimento das campanhas 
salariais. Assim, convoca 
todas as entidades fi liadas 
a somarem suas bandeiras 
de luta nesta data.

AVALIAÇÃO SEMESTRAL - A 
greve de 16 dias do servi-
ço público municipal, que 
conquistou os 3% para a 
categoria após intensa 
mobilização, bem como a 
Greve na Saúde Municipal 
com a importante unida-
de entre sindicatos foram 

destaques nas avaliações 
do Conselho de Represen-
tantes de Base sobre o pri-
meiro semestre de 2018.

Na saúde, a unidade 
entre o SINDSERM e de-
mais sindicatos da base 
mostrou um caminho tá-
tico diante da truculência 
de Sílvio Mendes (Pro-
gressistas), presidente da 
Fundação Municipal de 
Saúde (FMS). O ato com 
Assembleia Setorial rea-
lizado na Fundação, pro-
vocou o avanço nas nego-
ciações e exigência pela 
devolução dos descontos 
ilegais durante a greve e o 
questionamento adminis-
trativo e judicial em torno 
do adicional de insalubri-
dade, retirado arbitraria-
mente de inúmeras(os) 
trabalhadoras(es).

A categoria ainda está 
atenta para o anúncio da 
nova data do julgamento 
do secretário de educa-
ção, Kleber Montezuma. 
A mobilização segue fi rme 
e o SINDSERM convoca 
as(os) trabalhadoras(es) 
de todos os setores a 
participarem deste jul-
gamento e divulgará am-
plamente a data. Mesmo 
com a manobra feita para 
adiar o momento, com 
a troca de advogado do 
réu, a pressão da cate-
goria presente e a trans-
missão ao vivo da sessão 
contribuíram para marcar 
o espaço com a indigna-
ção daquelas(es) que en-
grossam a luta contra o 
assédio moral e a intran-
sigência do secretário ile-
gal no cargo.
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Reunido no sábado, 
dia 14, o Conselho de 

Representantes de Base 
avaliou as atividades do 
primeiro semestre des-
te ano e deu o pontapé 
para as lutas que terão 
continuidade a partir 
de agosto. No dia 10 de 
agosto ocorrerá a próxima 
Assembleia Ordinária do 
SINDSERM. Também para 
esta data foi aprovada a 
integração do Sindicato 
das(os) Servidoras(es) 
Públicas(os) Municipais 
de Teresina (SINDSERM) 
no Dia Nacional de Lutas 
em Defesa do Emprego, 
da Aposentadoria e contra 
a Reforma Trabalhista 
convocado pelas centrais 
sindicais.

Esta deliberação se-
gue o calendário que, a 
exemplo de momentos 
de unidade das centrais 
ocorridos no ano de 2017, 
pauta para a classe traba-
lhadora as lutas em defe-
sa de direitos conquista-
dos ao longo das últimas 
décadas. São constantes 
as ameaças e ataques do 
Governo Federal e tam-
bém aplicados pelos go-
vernos estaduais e muni-
cipais.

A CSP-Conlutas, cen-



Outro momento estraté-
gico para a entidade sindical é 
a realização de mais um Con-
gresso do SINDSERM. A quin-
ta edição do evento, que é a 
instância majoritária do Sindi-
cato, reunirá delegadas(os), 
observadoras(es) e 
convidadas(os) durante os dias 
26, 27 e 28 de outubro. A data 

V Conserm ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de outubro
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foi aprovada durante a reunião 
do Conselho de Representan-
tes de Base e conformada uma 
comissão de 6 mulheres da 
base e representantes dentro 
do Conselho que terão a tarefa 
de, junto com a Direção, orga-
nizar eleições de delegadas(os) 
e outras ações em torno do V 
Conserm.

Após as definições de pro-
postas e a aprovação do regi-
mento interno do V Conserm, 
será possível apresentar pro-
postas em formato de teses en-
caminhadas à Comis-
são Organizadora.

O V Conserm tem 
objetivo de discutir e 
encaminhar sobre os 
rumos da entidade, 
fortalecer a organi-
zação sindical e as 
lutas da categoria. 
Assuntos relativos a 
todos os setores, da 
realidade dos locais 
de trabalho, Planos 
de Cargos, Carrei-
ras e Salários, bem 
como assuntos mais 

gerais das conjunturas polí-
ticas, movimentos sociais e 
organização da classe traba-
lhadora também estarão no 
centro dos debates.
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