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Agentes da Strans anunciam adesão à Greve 

Geral dia 5 de dezembro 

Oa gentes informaram que seguirão em greve ainda mais 

dois dias 

Agentes da Superintendência Municipal de Trânsito de Teresina 

(Strans)anunciaram nesta quarta-feira (11) que irão aderir 

à Greve Geral nacional contra a Reforma da Previdência no dia 

05 de dezembro e seguirão o movimento pelos dias 06 e 07 com 

pautas específicas do setor. Em evidência, a cobrança pelo Plano 

de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) e a Revisão Geral Anual 

de Salários que não foi concedida pela Prefeitura Municipal de 

Teresina (PMT). 

O projeto de apresentação do PCCS, até o momento, não foi 

enviado pela PMT para ser aprovado na Câmara Municipal. As 

reivindicações envolvem melhorias nas condições de trabalho e a 

concessão do reajuste salarial que a prefeitura tem negado. As 

pautas fazem parte das exigências feitas pelo Sindicato dos(as) 

Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina (SINDSERM). 
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De acordo com os(as) Representantes de Base do SINDSERM 

no setor, bem como dos membros da Comissão de PCCS eleita 

em Assembleia Setorial dos(as) Agentes de Trânsito, a gestão 

tem protelado a análise do documento protocolado em abril deste 

ano. A greve por tempo determinado, prevista para os dias 06 e 

07 de dezembro, servirá de advertência ao município de maneira 

que a proposta de PCCS seja enviada ainda neste ano para a 

Câmara Municipal. 

Uma reunião com o Secretário Municipal de Administração e 

Recursos Humanos, Francisco Canindé, está marcada para o dia 

4, às 11h. A categoria garante que os 30% de funcionamento no 

serviço serão respeitados durante os três dias e, caso não haja 

avanços nas negociações, o movimento pode ser encaminhado 

para uma greve por tempo indeterminado. 
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Agentes da Strans decidem aderir à Greve Geral a partir do dia 5 

Paralisação é contra a Reforma da Previdência e Plano de Carreira, Cargos e 
Salários (PCCS) 

Os agentes da Superintendência Municipal de Trânsito de 

Teresina (Strans) informaram que foi decidido pela categoria que irão 

aderir à Greve Geral, que acontecerá dia 05/12, contra a Reforma da 

Previdência. Foi decidido pela categoria, em reunião, estender a 

paralisação por mais dois dias, 06 e 07/12, para reivindicar também 

um melhor acordo em relação ao Plano de Carreira, Cargos e 

Salários (PCCS) e a Revisão Geral Anual de Salários junto 

a Prefeitura de Teresina. 

 
Agentes da Strans vão aderir à Greve Geral. (Foto: Divulgação Strans). 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina 

(Sindserm) informou ainda que as reivindicações são melhorias 

básicas de condições de trabalho e reajuste salarial previsto pela lei, 

mas que até o momento a prefeitura de Teresina não tomou 

providências em relação ao envio para votações na Câmara 

Municipal. 

Segundo o sindicato, a prefeitura está protelando o pedido da 

categoria que foi protocolado ainda em abril de 2017. A paralisação é 

para pressionar a prefeitura para que faça o envio para votação na 

Câmara Municipal ainda este ano e tome providências em relação às 

condições de trabalho dos agentes. 

 
Francisco Canindé, secretário de Administração e Recursos Humanos de Teresina. 
(Foto: Cidadeverde). 

Os representantes da categoria deverão se reunir no dia 4, às 11h, 

com o secretário municipal de Administração e Recursos 
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Humanos, Francisco Canindé, onde deverão discutir essas pautas e 

tentar entrar em um acordo. No entanto, caso não haja uma decisão 

favorável aos agentes, a paralisação será mantida, ou até mesmo 

estendida por tempo indeterminado, e somente os 30% de 

funcionamento previstos em lei durante os dias de greve, serão 

mantidos. 
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Nova greve geral contra a Reforma da 

Previdência já tem dia para acontecer 

Durante esta semana, haverá panfletagem de divulgação contra a 

Reforma 

Autor: Claryanna Alves 

Os movimentos sociais e centrais sindicais de todo o país estão se mobilizando para que, no dia 5 de 

dezembro, uma nova Greve Geral pare o país. A manifestação dos trabalhadores é contra a Reforma 

na Previdência que está sendo posta em pauta novamente pelo Governo Federal. A estimativa é que 

a votação aconteça ainda este ano. 

De acordo com a integrante do CSP Conlutas, Patrícia Andrade, a greve geral está sendo construída 

pelas centrais sindicais desde o início do ano quando o Governo colocou em pauta a PEC 287, que 

pretende fazer a Reforma da Previdência. 

“A luta contra ela foi sendo incorporada pelo conjunto dos movimentos sociais e entidades sindicais, 

principalmente, por compreenderem o quanto essa proposta é prejudicial aos trabalhadores, 

representando, na realidade, a destruição da previdência pública construída há muitos anos”, explica. 

Uma primeira resposta a Reforma foi a Greve Geral ocorrida no dia 28 de abril, que acabou por 

empurrar o debate da reforma para o segundo semestre deste ano. Para as centrais sindicais, a 

pressão do mercado financeiro está trazendo essa pauta novamente. 

“Não é a sociedade brasileira que quer. O Governo volta com essa proposta em uma reformulação, 

mas na realidade a essência permanece, que é ampliar o tempo de contribuição de uma forma muito 

perversa quando diz respeito ao serviço público. A propaganda é mentirosa, dizendo que a reforma 

vai retirar privilégios e coloca como privilegiados o trabalhador do serviço público. Só que o que 

eles têm de fato são direitos conquistados com muita luta. Quem são privilegiados mesmo são os 

parlamentares que não serão atingidos, nem o judiciário, nem os militares serão atingidos. É uma 

propaganda mentirosa, quando o Governo está gastando mais de R$ 100 milhões com ela. Ele diz 

que não tem dinheiro nos hospitais, nas escolas, mas encontra dinheiro para mentir para a população. 

Privilegiado na verdade é o Temer que se aposentou com 55 anos e ganha hoje mais de R$ 40 mil só 

de um aposentadoria”, protesta Patrícia. 

Durante esta semana, os movimentos sociais e as centrais sindicais estarão se mobilizando para o dia 

de paralisação. Entre os dias 27 de novembro e 1° de dezembro, será realizada uma panfletagem 

divulgando argumentos contra a Reforma. Deputados federais deverão ser questionados e 

pressionados para votar contra o projeto. 
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Agentes da Strans vão paralisar 
atividades por 3 dias em Teresina 

A paralisação é uma forma de cobrança do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários. 
RAYANE TRAJANO 
29/11/2017  17h09 

    

Agentes da Superintendência Municipal de Trânsito de Teresina 

(Strans) anunciaram nesta quarta-feira (29) que irão aderir à Greve 

Geral nacional contra a Reforma da Previdência no dia 05 de 

dezembro e seguirão o movimento pelos dias 06 e 07 com pautas 

específicas do setor. 

A paralisação é uma forma de cobrança do Plano de Carreira, Cargos 

e Salários (PCCS) e a Revisão Geral Anual de Salários que não foi 

concedida pelo prefeito Firmino Filho. A categoria alega que o projeto 

de apresentação do PCCS, até o momento, não foi enviado para ser 

aprovado na Câmara Municipal. 
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 Foto: 

Strans Agentes da 

Strans 

As pautas dos agentes é parte das exigências do pelo Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm), que busca 

reajuste salarial e melhores condições de trabalho. 

Foi marcada uma reunião com o Secretário Municipal de 

Administração e Recursos Humanos, Francisco Canindé, para o dia 4, 

às 11h. A categoria garante que os 30% de funcionamento no serviço 

serão respeitados durante os três dias e, caso não haja avanços nas 

negociações, o movimento pode ser encaminhado para uma greve por 

tempo indeterminado. 
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Strans decide aderir greve 
nacional no dia 05 e só 30% 

dos funcionários estarão nas 
ruas 

Greve tem a intenção de servir como advertência à Prefeitura 

de Teresina para que ela possa enviar a proposta de plano de 

carreiras, cargos e salários à Câmara Municipal 

29/11/2017 - Atualizado em: 29/11/2017, 18:04Publicado por: Nataniel Lima 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm) 
anunciou nesta quarta-feira (29/11) a adesão dos agentes da Superintendência 
Municipal de Trânsito de Teresina (Strans) à greve geral nacional contra a 
reforma da previdência. 

A greve deve acontecer no dia 05 de dezembro e seguir com movimentos nos 
dias 06 e 07 com pautas específicas do setor, como a cobrança pelo plano de 
carreira, cargos e salários e a revisão geral anal de salários que, segundo a 
nota, não foi concedia pela Prefeitura Municipal de Teresina (PMT). 

 
Agentes da Strans em Teresina (Foto: Divulgação) 
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Segundo o sindicato, o projeto de plano de carreira, cargos e salários não foi 
enviado pela PMT à Câmara Municipal de Teresina até o momento. As 
reivindicações envolvem melhorias nas condições de trabalho e a concessão 
do reajuste salarial que a PMT, de acordo com a entidade sindical, tem se 
nega. 

A greve também tem a intenção de servir como advertência ao município que a 
proposta de plano de carreiras, cargos e salários possa ser enviada a Câmara. 

Uma reunião com o secretário municipal de Administração e Recursos 
Humanos, Francisco Canindé, está marcada para o dia 4, às 11h. A categoria 
garante que os 30% de funcionamento no serviço serão respeitados durante os 
três dias e, caso não haja avanços nas negociações, o movimento pode ser 
encaminhado para uma greve por tempo indeterminado. 

OUTRO LADO 
O OitoMeia entrou em contato com a Prefeitura de Teresina e foi informado 
que até o presente momento, a prefeitura não foi comunicada pela categoria 
sobre as reivindicações. 

 

 


