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SINDSERM realiza o V CONSERM:
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segurança e condições
de trabalho                           
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Não devemos perder
amizades por causa

de política

Firmino desvia 1,38 milhões do Imposto
Sindical   de 2017 para  Federação de
ex-vereadora em Água Branca-PI

As mulheres de Teresina, 
aí incluídas as bravas servi-
doras municipais, deram 
uma demonstração 
emocionante de re-
sistência contra as 
ideias neofascistas 
do Capitão refor-
mado Jair Messias 
Bolsonaro. Uma mani-
festação realizada por 
várias organizações, que 
contou com o apoio do 
SINDSERM, reuniu em 
torno de 10 mil pes-
soas exigindo 

RESPEITO 
e bradan-
do pela principal 
avenida de Teresina 
a palavra de ordem 
#EleNão. 

O protesto ocorreu em 
várias cidades do Brasil, mes-
mo abafado pelos meios de co-
municação locais e nacionais, 
catapultou no Piaui a 

votação que che-
gou a 77,05% do 
eleitorado do Esta-
do contra as ideias 
neofascistas que 
vieram a vencer 
as eleições no 
país e completar 
o ciclo do Golpe 
Institucional iniciado 
em 2016.
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V CONSERM  organiza a categoria 
para as lutas do próximo período
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Desde que as ruas passaram a ser ocupadas pe-
las camisetas amarelas da seleção brasileira de fu-
tebol que a decisão já havia sido tomada pela classe 
dominante: não precisariam mais dos serviços do 
PT no governo. Não havia base social para um Gol-
pe Militar que destituísse a Presidenta eleita que, 
embora governasse para os grandes empresários, 
não executava as reformas na velocidade e ampli-
tude pretendida pela Burguesia nacional interna-
cional, que se apropria da riqueza produzida pelo 
trabalho da classe trabalhadora brasileira.

A Revolução de Jasmin, que expulsou da Tuní-
sia Zine El Abidine Bem e a onda de protestos, em 
que milhares de egípcios foram às ruas em 2011, 
contra 30 anos de governo de Muhammad Hosni 
Said Mubarak, tiveram as redes sociais como catali-
zadores importantes das mobilizações de protestos 
contra “tortura, a pobreza, a corrupção e o desem-
prego”. O governo egípcio tentou sufocar a “inti-
fada egípcia” bloqueando o acesso por celulares a 
vários sites, mas as lutas foram transmitidos para o 
mundo por meio de redes sociais como o Facebook 
e Twitter, usando a hashtag #25jan

Em Teresina, também em 2011, 30 mil pessoas 
foram as ruas protestar contra o aumento das pas-
sagens e imprimimos uma derrota histórica à bur-
guesia local, fazendo o preço da passagem retornar 
para R$ 1,90. Aqui, as redes sociais também cumpri-
ram um importante papel na mobilização e, em 02 
de setembro daquele ano, comemoramos a impor-
tante vitória na Praça da Liberdade em Teresina. A 
palavra de ordem “MÃOS AO ALTO, R$ 2,10 É UM 
ASSALTO ecoou Brasil afora e em 2013, culminou no 
sudeste do País com as “Jornadas de Junho’. 

O controle das redes sociais passou a ser indis-
pensável para o controle das massas. Através desse 
poder exercido nas redes sociais, a direita reacio-
nária disputou a direção do movimento nas ruas e 
venceu, gerando capital político para derrubar o go-
verno eleito do PT com o surrado mote do combate 

à corrupção e a atuação seletiva da “operação lava 
jato” e seu “paladino” e futuro Ministro da Justiça, 
Sérgio Moro. 

A organização norte americana Atlas Network, 
que tem uma rede internacional de centros de pen-
samento (thinks tanks), que no Brasil reúne o MBL, 
o Instituto Mises, Instituto Liberal e o Instituto 
Millenium (ao qual pertence Paulo Guedes, Minis-
tro de Bolsonaro) foram os grandes impulsionado-
res do impeachment de Dilma. A gravação vazada 
de Romero Jucá revelou o plano articulado “com 
o Supremo com tudo”. A ruptura democrática de-
legou ao interventor Michel Temer (MDB) a tarefa 
de aprovar as medidas impopulares de retirada de 
direitos históricos da nossa classe, antes de consa-
grar nas urnas um governo neofascista de extrema 
direita.

Após o acelerado julgamento e prisão política 
de Lula, motivada principalmente por sua densida-
de eleitoral, o Golpe Institucional foi concluído com 
a ajuda do nazifascista Steve Bannon, sabotador de 
democracias, (que também teve importante papel 
na eleição de Donald Trump) especialista em vei-
culação de Fake News nas redes sociais. Embora 
tenha sido realizado um esforço unitário histórico 
de setores da esquerda e centro, unificados nas re-
des sociais pela hastag #EleNão, o apoio do grande 
empresariado foi decisivo para a vitória da Chapa 
Bolsonaro/Mourão.

Iniciaremos um ciclo extremamente difícil para 
a classe trabalhadora, com opressão e exploração 
exacerbadas, retirada de direitos históricos e um re-
trocesso histórico em que prevê o ascenso da miso-
ginia, do racismo, da xenofobia e da LGBTQIfobia, 
incentivado por um Estado policialesco de inspira-
ção neo fascista.

É hora de preparar nossa autodefesa e organi-
zar a categoria e a classe para resistir aos ataques 
que virão! O SINDSERM realiza seu congresso, or-
ganiza sua base e cumprirá a tarefa que lhe cabe...

Recorte histórico de um retrocesso
anunciado: É hora de resistir!
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RÁPIDAS
FIRMINO(PSDB) e MONTEZUMA(PSDB) atacam a democracia 
nas escolas!

Desde o mês de setembro, quando foi enviado o Projeto à Câ-
mara de Vereadores, que o SINDSERM vem tentando evitar o fim 
das eleições para Direção de Escolas e CMEIs de Tempo Integral e 
com menos de 03 anos de funcionamento.

Todos as etapas desse ataque foram divulgadas nas mídias do 
sindicato, que tentou barrar o Projeto que alterou a Lei e acabou 
com as eleições em 32 unidades de ensino (Tempo integral e esco-
las com menos de 03 anos). O SINDSERM conseguiu adiar a votação 
por 02 sessões, conversando com alguns vereadores que pediram 
vistas ao Projeto, no intuito de aprovarmos uma Audiência Pública 
para discutir o assunto com as comunidades escolares atingidas 
pelo ataque. Porém, Firmino convocou seus serviçais em peso e 
aprovou na segunda votação.

Firmino exerce sua truculência e antecipa as derrotas que nas 
liberdades democráticas irão sofrer no próximo período em todo 
o país. Diante da solicitação de audiência pública, a vereadora Gra-
ça Amorim, líder do Prefeito acusou o sindicato de espalhar Fake 
News na imprensa, utilizando a tática de falsificação

Mesmo não acabando as eleições em todas as unidades de en-
sino, foi um retrocesso na Democracia. 

Com essa manobra, realizada com a ajuda de obedientes servi-
çais do Prefeito na Câmara Municipal, o secretário Lagarta passará 
a ter, à sua disposição, 96 cargos comissionados indicados e usados 
como moeda eleitoral.  Dessa forma fica fácil perceber quem será o 
candidato preferido de Firmino nas eleições para Prefeito.

Mulheres Contra o Feminicídio
Desde 6 de junho, quando foi realizado ato público da 

Frente Popular de Mulheres Contra o Feminicídio, o SIND-
SERM somou-se com mulheres de diversos movimentos so-
ciais, estudantes, dos movimentos populares e sindicais para 
lutar contra o machismo e as mortes de mulheres no Estado. 
Chega de Feminicídio! 

Processo dos Níveis já está na Contadoria Judicial
O processo coletivo de Ação dos Níveis das (os) ser-

vidoras (os) administrativas (os) encontra-se na fase de 
cálculos para o valor final do precatório. Nesse aspecto, 
a assessoria jurídica do SINDSERM vem pressionando 
semanalmente a Contadoria do Tribunal de Justiça para 
emitir o cálculo judicial.

Após esta fase será solicitada a inscrição do precatório 
ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, para 
que, posteriormente, possam ser expedidos e pagos os valo-
res do precatório judicial das(os) servidoras (es) administra-
tivas (os) do munícipio de Teresina.

Em virtude da morosidade desse processo, que já dura 
16 anos e se encontra em fase de execução desde 2009, e 
tendo em vista que a prefeitura utilizou várias manobras 
para adiar o pagamento e “empurrar com a barriga”, o 
SINDSERM está preparando uma representação junto ao 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) visando acelerar o pa-
gamento do precatório.

Motoristas de aplicativos organizando a luta
Motoristas de aplicativos como Uber, em Teresina, estão 

a poucos passos de dar um salto importante na mobiliza-
ção e organização para as lutas da categoria. Organizados 
em torno de pautas como melhores condições de trabalho, 
retorno financeiro nas plataformas, segurança e reconhe-
cimento, uma comissão formada por trabalhadores(as) do 
setor fundaram uma entidade sindical para reivindicar suas 
bandeiras. A iniciativa é apoiada pelo SINDSERM que, atra-
vés da Direção e assessorias técnicas, darão orientações ne-
cessárias com a exigência de um princípio inviolável: que o 
novo sindicato esteja do lado da classe trabalhadora e for-
taleça as lutas!

EDITORIAL

Poesia

Charge FAZENDO ARTE

BERTOLT BRECHT: CONTRA O FASCISMO
SOBRE A DIFICULDADE DE COMPREENDER OS ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS

O pintor de paredes chegou ao poder não apenas por meio de um golpe de Estado, mas também por via le-
gal. De repente, seu partido foi o maior de todos, de modo que lhe coube por lei o direito de formar o governo. A 
maior confusão reinava no povo. Muitos votaram no inimigo da democracia por serem democratas. Houve ainda 
o grande número dos descontentes, insatisfeitos com determinados partidos, a saber, os partidos existentes. 
Eles viram o partido do pintor de paredes como um partido que ainda não estivera no poder, logo ainda não 
falhara. Insatisfeitos com seus tosquiadores, tratadores e pastores, os novilhos decidiram experimentar agora o 
açougueiro.

 (escrito em 1937)
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Saúde Municipal

Servidoras(es) da saúde mu-
nicipal fizeram uma grande 

Assembleia e ato em frente ao 
Palácio da Cidade no dia 13 de se-
tembro, após um ato na frente 
da Fundação Municipal de Saúde 
(FMS) que havia ocorrido em 28 
de agosto. Em pauta, paralisação 
da categoria, melhorias nas condi-
ções de trabalho e a urgência de 
medidas para resolver o problema 
da insegurança nos locais de tra-
balho. Também está sendo deba-
tida a exigência pela devolução de 
descontos indevidos nos salários, 
o pagamento de retroativo, mu-

Servidores da Saúde Municipal exigem
segurança e fazem paralisação histórica

danças de nível e o combate ao as-
sédio moral. A indignação tomou 
força após 35 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) serem assaltadas 
diversas vezes e até mesmo um 
caso de um servidor que foi alveja-
do enquanto trabalhava.

A direção do Sindicato das(os) 
Servidoras(es) Municipais de Te-
resina (SINDSERM) obteve uma 
importante conquista na justiça 
pela questão da insalubridade e 
recebeu o resultado ainda no dia 
12 de setembro. A vitória obriga 
a prefeitura a devolver o que re-
tirou das(os) servidoras(es). No 

dia da Assembleia no Palácio 
da Cidade, uma comissão ten-
tou ser recebida, mas apenas 
os representantes da Polícia 
Militar, liderados pelo coronel 
John Feitosa, chefe de assis-
tência militar da Prefeitura de 
Teresina, receberam a comis-
são. Coronel John disse que 
não tinha ninguém para rece-
ber as(os) servidoras(es).

Os aprovados do concur-
so para Guarda Municipal, 
que também participaram 
da Assembleia, revelam que 
continuam na espera das con-
vocações. A medida seria de 
grande importância para a 
pauta da segurança nas UBSs 
e em todos os aparelhos do 
município.

A categoria continua mo-
bilizada e em alerta contra 
a truculência. Silvio Mendes 
(Progressistas) sai da Fun-
dação Municipal de Saúde 
(FMS) deixando a marca do 
descaso com a saúde e as(os) 
servidoras(es) que cuidam 
das vidas da população tere-
sinense.

Se a truculência continuar, 

se eles ainda estiverem descumprindo 
os acordos, negando o atendimento 
aos pedidos de negociação, a catego-
ria não descarta o início de greve por 
tempo indeterminado. As decisões 
serão tomadas com a categoria em 
Assembleia.

Cabelo não é fardamento, minha identidade não precisa de julgamento!

SINDSERM realiza ato simbólico na Escola Municipal do Parque 
Itararé em defesa da diversidade étnica, cultural e racial

Em defesa da liberdade 
de cada criança poder 

frequentar o espaço esco-
lar expondo e afirmando 
sua identidade, o Sindicato 
das(os) Servidoras(es) 
Públicas(os) Municipais 
de Teresina (SINDSERM) 
realizou no dia 29 de 
agosto um ato simbólico 
em frente à Escola Muni-
cipal do Parque Itararé, 
zona sudeste de Teresina. 
Foram entregues tranças 
vermelhas para estudan-
tes na entrada da escola, 
que foram bem recebidas 
pelos(as) alunos(as), sendo 
que muitos(as) adornaram 
seus cabelos em solidarie-
dade à criança que teria 
sido impedida de entrar na 
escola por uma espécie de 
“exigência regimental”.

A motivação veio após a 
repercussão de acusações 
da família de uma aluna 
a respeito de um caso de 
constrangimento à filha, 
pelo fato de a mesma estar 
usando uma trança verme-
lha no cabelo (a fotografia 

foi divulgada amplamente 
nas redes sociais).

Conforme a denúncia e 
postagens em redes sociais 
durante aquela semana, foi 
solicitado que a menina 
retirasse a trança pois a 
mesma não seria adequada 
e descaracterizava o farda-
mento escolar.

Durante a visita na Es-
cola, o SINDSERM conver-
sou com professoras(es) e 
também com a direção que 
negou as acusações. Ao pe-
dir uma cópia do regimen-
to interno que explica os 
protocolos de fardamento, 
a direção se negou a entre-
gar para o SINDSERM. No 
mesmo dia a Assessoria Ju-
rídica do sindicato solicitou 
oficialmente o documento 
com base na Lei de Aces-
so à Informação (Lei nº 
12.527/2011) e acompanha-
rá o caso de perto, de ma-
neira que essa tradicional 
escola municipal não seja 
prejudicada por nenhum 
retrocesso como o que foi 
denunciado.

Coletivo de Gênero e Classe 
e setoriais

Por meio do Setorial de 
Negras e Negros do Coletivo 
de Gênero e Classe do SIND-
SERM, foi sugerido para pro-
fessoras(es) e direção da es-
cola que seja marcada uma 
data para realização de um 
curso de formação sobre “O 
que é racismo?”. Até lá, o se-
torial seguirá acompanhan-
do e realizará atividades 
abertas e será traçado plano 
estratégico para combate ao 
racismo na categoria e na so-
ciedade.

O SINDSERM organiza 
as atividades de combate 
às opressões em torno do 
Coletivo de Gênero e Clas-
se. O intuito é reunir a cate-
goria, movimentos sociais 
inseridas(os) dentre servi-
doras(es) e lutadoras(es) na 
defesa de direitos e da eman-
cipação de trabalhadoras(es) 
que sentem as opressões de 
classe e o reforço da explora-
ção dentro do sistema capita-
lista que se vale das questões 
próprias de mulheres, negras 
e negros e das LGBTQIs.

Combate ao racismo
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O Congresso das(os) Servido-
ras(es) Públicas(os) Muni-

cipais de Teresina, em sua quinta 
edição, é a instância majoritária 
de decisões da entidade, reunin-
do delegadas(os), observado-
ras(es), assessoras(es) técnicos e 
convidadas(os) nos dias 02, 03 e 
04 de novembro. Uma comissão 
com membros da Direção e de re-
presentantes de base elegeu 224 
delegadas(os) e 93 suplentes nos 
locais de trabalho e entre aposen-
tadas(os)  conforme regimento 
aprovado em assembleia geral.

O V CONSERM tem objetivo 
de discutir e encaminhar sobre 
os rumos da entidade, fortalecer 
a organização sindical e as lutas 
da categoria. Assuntos relativos 
a todos os setores, da realidade 
dos locais de trabalho, Planos 
de Cargos, Carreiras e Salários, 
bem como assuntos mais gerais 
da conjuntura políticas, movi-
mentos sociais e organização da 
classe trabalhadora  são pontos 
centrais  dos debates.

As propostas em formato de 
teses e resoluções, foram enca-

minhadas à Comissão Organiza-
dora dentro dos prazos estabe-
lecidos. São delegadas(os) ao V 
CONSERM as(os) servidoras(es) 
municipais ativas(os) e aposen-
tadas(os), filiadas(os) ao SIND-
SERM, com direito a voz e voto, 
cumprindo as seguintes exigên-
cias do regimento: ter realiza-
do sua filiação ao SINDSERM 
até a data na qual ocorrer a es-
colha de delegadas(os) no seu 
local de trabalho, estar em ple-
no gozo dos direitos e deveres 
conferidos no Estatuto do SIND-

SERM, ter sido eleita(o) ao V 
CONSERM.

A comissão organizadora deu 
publicidade a todas as ações em 
torno do V CONSERM por meio 
das mídias digitais e impressas 
do SINDSERM, com ampla di-
vulgação em todos os meios 
possíveis e as informações fica-
ram integralmente disponíveis 
no site pelo endereço: sindser-
mteresina.com.br/s indserm/
wp-content/uploads/2018/08/
SINDSERM-REGIMENTO-DO-V-
-CONSERM-2018.pdf.

V CONSERM realizado nos dias 02, 03 e 04 novembro de 2018

As instâncias do SINDSERM (As-
sembleia, Diretoria e o Congresso) 
funcionam como espaços de deci-
são da entidade e contam com au-
xílio de coordenações compostas 
pela base para dar andamento das 
ações diárias e pontuais. Dois impor-
tantes espaços têm se conformado 
no SINDSERM: a coordenação de 
aposentadas(os) e o Coletivo de Gê-
nero e Classe.

Os espaços têm o objetivo de or-
ganizar lutas específicas dos segui-
mentos e orientar as ações do Sindi-

cato perante as demandas indicadas. 
São tratadas pautas específicas, infor-
mes do setor jurídico, agenda de lutas 
e esclarecimento de dúvidas. 

No dia 12 de setembro, a coor-
denação de aposentadas(os) reu-
niu parte da base da categoria para 
dialogar sobre a necessidade de 
continuação das ativid ades para 
estas(es) servidoras(es) que não 
fogem da luta e sabem que o Sindi-
cato é um instrumento importante 
para centralizar políticas que bene-
ficiem também este setor. 

A coordenação pretende funcio-
nar periodicamente. Junto com a Di-
reção, deverão organizar uma excur-
são com aposentadas(os) para, não 
apenas proporcionar entretenimento, 
oportunizar também debates, discus-
sões sobre temas relevantes, organi-
zar a participação em Assembleias, 
reuniões e no Conserm, bem como 
em demais ações. A data para esta 
ação ainda será confirmada, mas há a 
previsão para o fim deste ano. 

Na reunião do Coletivo de Gê-
nero e Classe foram repassados os 

últimos informes dos setoriais (Mu-
lheres, LGBTQI, Negras e Negros) 
e atualização sobre as ações das 
quais o Sindicato participou. Um 
texto sugerido por Israela Santos, 
da organização Ruptura Socialista, 
foi discutido. Foi um trecho do livro 
de Heleieth Saffioti, "A mulher na 
sociedade de classes - mito e reali-
dade". O grupo fez uma reflexão 
sobre a opressão da mulher na so-
ciedade capitalista e a questão da 
mais-valia (conceito de Marx) no 
gênero feminino.

Coordenações  auxiliam direção do SINDSERM na tomada de decisões



Página 5

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

1º SEMESTRE DE 2018

A Gestão SINDSERM de 
volta para as lutas mantém 
o hábito saudável de prestar 
contas à categoria das ati-
vidades e lutas incessantes, 
bem como da utlização dos 
recursos cada vez maiores da 
entidade, que cresce na con-
fiança da base e no números 
de filiações.

Estamos aprendendo a 
gerir o recursos, mantendo 
o equilíbrio que permite am-
pliar o patrimônio do sindi-
cato, tocar as lutas específi-
cas da categoria e gerais da 
classe trabalhadora e ainda 
socorrer às vítimas de perse-
guições políticas. Não seria 
possível sem a colaboração 
do Conselho Fiscal e da base 
da categoria que frequenta 
diariamente a sede do sindi-
cato e vêm dando ótimas su-
gestões de como reduzir as 
despesas, cujos comprovan-
tes ficam expostos no salão 
central da entidade.

Para nós, é motivo de or-
gulho fazer tudo isso e ainda 
devolver o Imposto Sindical 
à categoria, embora não seja 
uma obrigação legal. Infeliz-
mente, o SINDSERM recebeu 
repasse de 60% do imposto 
de somente 1983 servido-
res(as), todos da FMS, para 
os quais já está sendo devol-
vido, embora vários servido-
res(as) tenham feito a doa-
ção do recurso à entidade.     

O Prefeito Firmino Fi-
lho(PSDB), de maneira crimi-
nosa, repassou 1 milhão e 388 
mil reais de Imposto Sindical 
de 2017 a uma Federação fun-
dada há 03 anos, que é pre-
sidida por uma ex vereadora 
em Água Branca-PI, sua core-
ligionária. UM VERDADEIRO 
ABSURDO! 

O SINDSERM acionou a 
Justiça do Trabalho para 
que Firmino repasse 60% do 
imposto Sidical desconta-
do em 2017, de maneira que 
possamos devolver a quem 
ainda não recebeu. Em 2018, 
o SINDSERM enviou corres-
pondência à PMT, com todo 
o embasamento legal, exigin-
do que não fosse mais des-
contado o Imposto Sindical e 
foi atendido.
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Imposto Sindical é desviado para federação
dirigida por ex-vereadora de Água Branca

Bloco de oposição da CSP-Conlutas divulga nota
sobre chapa em sindicato com vereador Bolsonaro

Desde o início da gestão SIND-
SERM de Volta para as Lutas, 

o fim da obrigatoriedade do Imposto 
Sindical e de qualquer desconto não 
autorizado pela(o) servidor(a), tem 
sido uma defesa constante. O convenci-
mento de fortalecer seu sindicato pas-
sa pelo entendimento de que toda(o) 
filiada(o) assume um compromisso 
com a luta. O fim do Imposto Sindical é 
importante para que a base controle o 
seu sindicato.

A contribuição sindical descontada 
das(os) servidoras(es) municipais de 
Teresina no ano de 2017 foi repassada 
integralmente para uma federação di-
rigida pela ex-vereadora Tatiana Car-
valho (PT do B), do município de Água 
Branca. Após receber essas informa-
ções, o SINDSERM Teresina acionou a 
justiça, onde a juíza do caso declamou 
que a Prefeitura de Teresina agiu corre-
tamente ao repassar R$ 1.388.000,00 
para tal Federação.

A assessoria jurídica do SINDSERM 
recorreu da decisão e continua na de-
fesa de que o dinheiro seja devolvido e 

repassado para a categoria a qual per-
tence. Esse processo foi iniciado pelo 
SINDSERM com os cerca de R$ 69 mil 
repassados pela Fundação Municipal de 
Saúde (FMS) e devolvidos para as(os) 
servidoras(es).

Ao servidor(a) filiada(o), é impor-
tante que compreenda que o ato de 
filiação começa com o convencimento 
e assinatura da ficha de filiação à enti-
dade juridicamente reconhecida para 
estar ao lado da classe trabalhadora, e 
mais especificamente da categoria do 
serviço público municipal de Teresina.

É função do SINDSERM buscar 
resoluções dos problemas, promover 
a melhoria das condições de traba-
lho no âmbito do serviço municipal, 
combater as opressões, estimular e 
promover formação política, sindical, 
cultural, intelectual e profissional da 
categoria. É a entidade que represen-
ta jurídica e politicamente o conjunto 
de servidoras(es) municipais junto aos 
governos e à Justiça.

Ao assinar a filiação, as(os) ser-
vidoras(es) precisam acompanhar a 

efetivação no contracheque. A partir 
desse momento, terá à disposição: 
os serviços de assessoria jurídica 
em questões trabalhistas e orienta-
ções sobre outros direitos; visitas 
agendadas nos locais de trabalho; 
acompanhamento em sindicâncias 
e diligências em processos admi-
nistrativos; atendimentos jurídicos 
de segunda a sexta-feira, de 7h às 
18h, sem intervalo para almoço; par-
ticipação em cursos e seminários 
promovidos pelo SINDSERM; possi-
bilidade de participação, mediante 
aprovação nas devidas instâncias, 
em outros espaços do movimento 
sindical; participação com voz e voto 
nas instâncias definidas pelo estatu-
to do Sindicato (Congressos, Con-
selho de Representantes de Base, 
Assembleias, Reuniões de Diretoria).

Respeitando o estatuto e todos 
os aspectos jurídicos e da legislação 
em vigor, o SINDSERM representa 
mais de 22 mil servidoras(es). So-
mente filiadas(os) já são quase 6 
mil.

CSP CONLUTAS

Nos dias 08 e 09 de agosto 
ocorreram as eleições do 

Sindicato Metabase de Itabira 
(MG), que representa os trabalha-
dores da Vale e de toda a mine-
ração da região. A CSP-Conlutas, 
por orientação da sua direção 
majoritária, ajudou a organizar e 
apoiou política e materialmente 
a chapa 2 (Oposição Unificada – 
Grupos “A Voz das Minas” e “Um 
Novo Começo”). A chapa, como 
o próprio nome indica, repre-
senta uma frente unificada entre 
dois grupos políticos: “A Voz das 
Minas” – mais ligada à direção 
majoritária da central – e “Um 
Novo Começo” – dirigida pelo 
ex-mecânico da Vale e vereador 
André Viana (PR).

Poderia ser uma situação 
normal no movimento sindical, 
se a composição entre os dois 
grupos não fosse um acordo sem 
princípios e em total desacordo 
com a política da central, uma 
vez que André Viana, eleito pre-
sidente do sindicato pela chapa 
2, não fosse um vereador de 
extrema direita, pertencente ao 
grupo político de Jair Bolsonaro 
e defensor de muitas dos prin-
cipais ataques à classe trabalha-
dora e aos direitos democráticos 
no país.

O vereador, em seu curto man-
dato, tem já em seu currículo a 
defesa da aplicação do projeto Es-
cola Sem Partido em sua cidade, a 
realização da Marcha da Inocência 

(que visava “defender” as crianças 
da influência LGBT), a defesa do 
aumento da repressão sobre o 
povo pobre e toda a pauta de ex-
trema direita da cidade (inclusive 
com a tragicômica “inauguração” 
do outdoor de Jair Bolsonaro em 
Itabira).

Acreditamos que foi um erro 
grave da direção majoritária da 
CSP-Conlutas, que alertada com 
antecedência da gravidade política 
da composição, decidiu ainda 
assim manter o apoio político e 
material à chapa 2.

Bloco Somos Tod@s Csp-
Conlutas (O SINDSERM Teresina 
faz parte da composição deste 
bloco)

NACIONAL
A última reunião bimestral de Coor-

denação Nacional da Central Sindical e 
Popular (CSP-Conlutas), a qual o SIND-
SERM Teresina é filiado, ocorreu nos 
dias 17, 18 e 19 de agosto em São Paulo 
- SP. As professoras Francilene Nasci-
mento (direção) e Andreia Rodrigues 
(base) representaram o SINDSERM e 
uma das pautas levadas foi a exigência 
de uma resposta por parte da direção 
nacional da central ao recurso enca-
minhado no mês de junho sobre as 
denúncias de irregularidades na eleição 
da executiva estadual da CSP-Conlutas 
Piauí.

O recurso do SINDSERM trata das 
diversas irregularidades cometidas no 
processo eleitoral que se deu somente 
com a presença de militantes ligados 
ao Partido Socialista do Trabalhadores 
Unificado (PSTU), levando delegados 
que não estariam dentro das exigên-
cias do estatuto da central tais como 
a inadimplência das entidades filiadas. 
O SINDSERM é o maior sindicato da 
Central no Estado e apresentou provas 
das denúncias e, até o momento, não 
houveram respostas.

Durante a Coordenação Nacional 
foram debatidos outros temas como 
a privatização da educação pública, 
discussões sobre a Reforma do Ensino 
Médio e projeto Escola Sem Partido e a 
preparação do 3º Encontro Nacional da 
Educação, programado para o mês de 
abril de 2019. A posição defendida pela 
Central e entidades filiadas é de forta-
lecer a resistência e contraofensiva por 
uma educação pública, laica, gratuita e 
de qualidade.

As diferenças apresentadas no de-
bate sobre o cenário eleotoral expres-
saram que independentemente de tais 
posicionamentos todas(os) entendem 
a importância de a Central atuar de for-
ma unitária e conjunta para impulsio-
nar as lutas das(os) trabalhadoras(es) 
brasileiras(os). Também foram dados 
informes sobre conjuntura internacio-
nal e lutas localizadas como na Argenti-
na e na Nicarágua.

Privatizar o patrimônio público  é sinônimo de 
corrupção e precarização de serviços essenciais
Lutar contra a política de privati-

zações significa defender os ser-
viços públicos, as riquezas e o patrimô-
nio em um país. Isto significa defender 
saúde, educação, moradia e segurança 
públicas e de qualidade. Significa de-
fender que bancos operem a favor dos 
interesses do povo e não para obter 
lucros exorbitantes fruto de espólio da 
população. Significa defender as rique-
zas naturais de um país como petróleo, 
vegetação, fauna, rios.

As privatizações trazem apenas 
prejuízos à população. Ao privatizar 
determinado serviço, o Estado entre-
ga de bandeja à iniciativa privada e ao 
capital estrangeiro o controle e o lucro 
de determinado segmento. Os serviços 
pioram, os preços aumentam, prejudi-
cando os mais pobres. Aumentam as 
demissões e perdemos em direitos e sa-
lários. Aumenta a desigualdade social.

O dinheiro ganho pelas empresas 
privadas e internacionais não são di-
recionados para serviços à população 

e sim para aumentar os lucros desses 
empresários. Além disso, é conhecida 
a corrupção nas licitações e leilões de 
privatizações beneficiando políticos 
corruptos e empresários corruptores.

Quando se privatiza serviços es-
senciais, perdemos educação, saú-
de e transporte públicos e de quali-
dade ficando à mercê dos vampiros 
do lucro.

Como se não bastasse a lista de 
privatizações que já ocorreram desde 
o governo Collor, passando por FHC, 
Lula e Dilma, o governo Temer apresen-
tou no início do ano um projeto com 75 
privatizações e avança a passos largos 
para acabar com as estatais e serviços 
públicos no Brasil. Setenta e cinco pro-
jetos foram anunciados, incluindo Ele-
trobrás, Casa da Moeda, Correios, aero-
portos e estradas, entre privatizações, 
concessões, PPPs (parcerias público-
-privadas) e outras formas de passar o 
controle para a iniciativa privada.

Os trabalhadores dos Correios lu-

tam contra a privatização da empresa, 
os bancários dos bancos públicos tam-
bém. Já foi anunciada a privatização da 
Eletrobrás e do pré-sal da Petrobrás. A 
Embraer, que já havia sido privatizada, 
agora está à venda para a norte-ameri-
cana Boeing, o que vai desnacionalizar 
de vez a empresa. Nossa educação e 
saúde públicas estão indo para o buraco 
com as chamadas parcerias público-pri-
vadas que entregam setores essenciais 
ao setor privado.

Portanto, levantar a bandeira con-
tras privatizações é uma tarefa neces-
sária da luta dos trabalhadores brasi-
leiros. Precisamos denunciar a entrega 
do patrimônio público e estatal aos 
quatro cantos. Nas redes sociais, em 
nossos materiais impressos, conversar 
com trabalhadores e trabalhadoras 
nos locais de trabalho. A campanha 
contra as privatizações não diz res-
peito somente aos que estão sendo 
atacados diretamente. Diz respeito a 
todos e todas nós.
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NÚMERO DE PROCESSOS NO SETOR JU-
RÍDICO – Passou de 225 (março de 2018) para 
253 processos judiciais.

NÚMERO DE PROCESSOS ADMINISTRA-
TIVOS – Passou de 84 processos administrati-
vos (março de 2018) para 92 com o acréscimo 
de mais 08 novos procedimentos.

 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
NO PERÍODO:

AÇÃO JUDICIAL CONTRA KLEBER MONTEZUMA
AÇÃO JUDICIAL QUE TRATA DO PRECATÓRIO 

DO FUNDEF
DENUNCIA NO TCE SOBRE PRECATÓRIO DO 
FUNDEF
AÇÃO JUDICIAL DOS NÍVEIS – O processo 
está na Contadoria do Tribunal de Justiça 
para aferição/atualização dos cálculos.
AÇÃO JUDICIAL PARA OBRIGAR A GES-
TÃO MUNICIPAL A REINPLANTAR A IN-
SALUBRIDADE NO CONTRACHEQUE DOS 
SERVIDORES – Foi protocolizada no final 
e junho, ação com pedido de liminar para 
devolução da insalubridade para os ser-
vidores da FMS. Até o fechamento desta 

edição, os valores ainda não tinham sido 
devolvidos.

Ações individuais implementadas no 
período, apresentando o tipo de demanda, 
porém, mantendo o sigilo pessoal devido o 
respeito ao Código de Ética da OAB:

•Atuação diária durante a greve do servi-
dor público municipal;
•Confecção de defesas de 05 motoristas 
do SAMU, acusados de provocar danos 
materiais nas viaturas;
•Confecção do Mandado de Segurança co-

letivo para assegurar a jornada de trabalho 
que não exceda o determinado pela legis-
lação quando ao magistério municipal;
•Participação em oitivas no âmbito de in-
quérito administrativo na PGM e sindicân-
cia na SEMEC – Contabilizado 19 oitivas no 
período;
•Confecção de várias novas ações contra 
bancos – empréstimos consignados;
•Elaboração da Proposta de Regimento 
do Conselho de Representantes de Base;
• Recurso Ordinário na ação que trata do 
repasse do imposto sindical.

Jurídico

Informe Jurídico

 O Ministério Público Estadual 
moveu ação judicial contra o Secre-
tário de Educação Kleber “Lagarta” 
Montezuma que, desde setembro 
de 2014, vem “comendo” a bagatela 
de 11 mil reais mensais da “folha” de 
pagamento da SEMEC.

Na primeira instância, o juiz Ro-
drigo Alaggio Ribeiro, cunhado do 
Secretário de Governo do Muni-
cípio de Teresina, Charles Camilo 
da Silveira, julgou improcedente 
o pedido de exoneração do car-
go de Secretário e devolução dos 
valores recebidos desde setem-
bro de 2014, quando o réu, Kleber 
“Lagarta” Montezuma, estaria 

Decisão inédita: TJ aprova acumulação de 03 vínculos públicos
acumulando 03 vínculos pú-
blicos: IPMT, UESPI e SEMEC. 
A Direção do SINDSERM, indig-
nada com a decisão, insistiu 
com o Ministério Público, para 
que recorresse ao Tribunal de 
Justiça. A administração mu-
nicipal pressiona diariamente 
servidoras(es) com apenas 
dois vínculos públicos, para 
que desistam de um deles, 
mesmo tendo disponibilidade. 
Já o Secretário pode acumular 
03 vínculos públicos.

O SINDSERM proporá que seja 
impetrado recurso ao STJ para 
combater essa imorabilidade

Professoras(es) se-
rão indenizadas(es) 
por faltas indevidas 
de participação em 
assembleias

Assessoria Jurídica, presente nas lutas, consegue vitórias para a categoria! 
SINDSERM conquista

reimplantação da INSALUBRIDADE 
retirada indevidamente

Após várias mobilizações específicas, 
além da participação efetiva na Greve do 
Serviço Público Municipal no início do ano, 
trabalhadoras(es) da saúde, que tiveram a re-
tirada do adicional de insalubridade em julho 
desse ano, tiveram uma conquista importante 
através do SINDSERM: a justiça determinou a 
reimplantação da vantagem. 

Quem não teve a gratificação reimplantada 
no contracheque de outubro deve se dirigir à 
sede da entidade. Agora o SINDSERM lutará 
pelo pagamento retroativo.

 O Magistério Muni-
cipal tem a garantia es-
tatutária de participar 
de 06 (seis) assem-
bleias anuais, conside-
radas como de efetivo 
exercício (Artigo 26 
da Lei 2972/2001). 
Portanto, não devem 
ser consignadas faltas 
nestas situações e nem 
há obrigação de reposi-
ção, pois não afetam o 
número de dias letivos 
e, além disso, o direito 
do profissional não 
pode ser desrespei-
tado.

A Prefeitura foi 
condenada a devolver 
os valores desconta-
dos e a pagar uma in-
denização de 500 reais 
a cada professor(a) 
lesado. A Direção da 
escola não foi respon-
sabilizada porque não 
foi a responsável, nes-
se caso, pelo registro 
indevido da falta.

SINDSERM reverte mais uma remoção ilegal

A servidora Roziana Bezerra Ribeiro Chaves, que 
vem sendo perseguida sistematicamente pela Diretora 
da Escola Municipal H. Dobal, obteve mais uma vitória 
com a ajuda da Assessoria jurídica do SINDSERM. Jun-
tamente com a SEMEC, a Diretora, que dentre outras 
arbitrariedades, tentou impedir a entrada do SINDSERM 
na unidade de ensino para apurar denúncias da base e 
impediu a eleição de delegado ao V CONSERM, removeu 
a Professora sem nenhuma justificativa convincente. 

A SEMEC e a Diretora foram obrigadas pela justiça 
a fazer novamente a lotação da Professora na escola. 
Detalhe é que a Diretora, a exemplo do que ocorreu 
com o Secretário Kleber Lagarta Montezuma, também 
responde ação movida pelo Ministério público Estadual 
por acúmulo ilegal de cargos.
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O SINDSERM, como já é tradição, 
participou da 17ª Parada da Di-

versidade organizada pelo Grupo Ma-
tizes e levou um trio para marcar as 
bandeiras de luta contra o machismo, 
a LGBTQIfobia, as opressões de gêne-
ro e classe, além do manifesto contra 
o recuo da programação mediante os 
ataques contra a primeira atração con-
fi rmada, o cantor Johnny Hooker, que 
foi substituído pela cantora Pablo Vittar 
para animar todas(os) que estiveram 
na avenida. A participação do sindicato 
foi aprovada por meio do Coletivo de 
Gênero e Classe e o setorial LGBTQI+.

Durante o evento, foram marcantes 
as defesas pela diversidade de orienta-
ção sexual, gênero e religiosa. Todas as 
cores e credos tiveram espaço aberto 
em uma fi rme demonstração contra a 
discriminação e o preconceito. A posi-
ção do SINDSERM sobre o evento é de 
apoio e participação, sem deixar de le-

vantar aspectos importantes como a re-
fl exão a cerca do local de realização da 
Parada da Diversidade que já aconteceu 
na principal avenida da cidade, a Frei 
Serafi m, uma vitrine muito signifi cativa 
para as lutas de movimentos sociais, po-
pulares e sindicais da capital.

Um pouco de história
Relembrado mundialmente no dia 

28 de junho, um episódio ocorrido nesta 
mesma data no ano de 1969, em Nova 
Iorque (EUA), marca o Dia do Orgulho 
LGBTQI+ (lésbica, gay, bissexual, traves-
ti, transexual e intersexual, bem como 
demais orientações sexuais, identida-
des e expressões de gênero). A data 
histórica celebra a memória do enfren-
tamento à repressão policial e à violên-
cia no bar Stonewall Inn. As vozes e a 
indignação de Stonewall, desde então, 
ecoam em todo o mundo e fortalecem a 
luta da população que tem o direito de 
ser como bandeira política.

Tal levante deu origem, no ano de 
1970, na 1º parada do orgulho LGBT, 
repetindo-se em diversos países, 
inclusive no Brasil. Surgem, assim, 
diversos focos de organização com 
tons mais fortes de denúncia e pela 
criminalização das opressões de gê-
nero. Celebrar o orgulho LGBTQI+ é, 
acima de tudo, um compromisso polí-
tico de exigir o fim da violência e das 
mortes pelo mundo.

A opressão em números
O Grupo Gay da Bahia, responsá-

vel por levantamentos sobre violên-
cia contra gays, lésbicas, bissexuais 
e pessoas trans no Brasil, apurou que 
o preconceito assassinou uma pes-
soa LGBTQI+ a cada 19 horas no Bra-
sil em 2017. Das 445 pessoas mortas 
no ano passado, 194 eram gays, 191 
eram pessoas trans, 43 eram lésbicas 
e cinco eram bissexuais. Lamentável! 
O índice coloca o Brasil como o país 

em que mais ocorrem assassinatos de 
LGBTQI+’s no mundo.

A condenação à morte é o fi m de 
todo um ciclo violento e de negação 
de direitos ao qual essa população é 
exposta. Discriminação no ambien-
te de trabalho, postos precarizados, 
ausência de leis rígidas de proteção e 
combate aos crimes de gênero, prosti-
tuição como saída de muitas(os) para 
sobrevivência e a atuação de governos 
infl uenciado por ideologias fundamen-
talistas no Congresso, nas Câmaras 
Municipais e no poder executivo, com-
pletam o cenário em que vivem as(os) 
LGBTQI+’s no Brasil.

Lutar contra tudo isso é, não ape-
nas lembrar Stonewall ou participar das 
diversas paradas do Orgulho LGBTQI+. 
Nossas bandeiras devem exigir, todos 
os dias, as garantias necessárias para 
que nenhum(a) pessoa seja morta ou 
tenha direitos negados pelo simples 
fato de existir e ser quem é.

Contra o machismo e a  LGBTQIfobia a
nossa luta é todo dia!
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LaborArthe promove sensibilização 
e emancipação cultural

O projeto cultural LaborArthe, promovido pelo 
SINDSERM, pretende despertar a importância 

das produções artísticas locais e a proximidade com 
as lutas. O evento é realizado no estacionamento em 
frente à sede do Sindicato, todas as primeiras sextas-
-feiras do mês, com entrada franca. 

No mês de junho, como não poderia ser diferente, 
o forró e a cultura típica do Nordeste protagonizaram 
a festa no “Arraiá do SINDSERM”. As apresentações 
dos grupos Carimbó Flor de Lis, do Boi Riso da Moci-
dade e Romeu Bravo do Forró contemplaram a noite. 
Em julho, as atrações foram Wanlenyo Castro (voz e 
violão), Original Bomber Crew (hip hop) e Preto Kedé 
(Rap). Em agosto foi a vez do rock de Mar-
lon e os Brandos, do coletivo de artistas 
B.R.O Bró (peça O Casamento do Peque-
no Burguês) e ofi cina de bonecos para 
crianças. 

Em agosto, a banda Dom Breguête 
fez sua apresentação musical e bem-
-humorada, juntamente com as cari-
caturas ao vivo do artista Dino Alves. 
Também teve contação de histórias 
e ofi cina de pintura para crianças.

Um convite ao trabalho, à cultu-
ra e à luta.

Projeto Cultural


