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Agentes de Trânsito de 

Teresina paralisam atividades 

por 48 horas 

Efrém Ribeiro     

 

O Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina 
(SINDSERM) anunciou a paralisação de 48 horas, contados a partir 
desta quarta-feira e quinta-feira, dos agentes da Superintendência 
Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) da capital piauiense. A 
suspensão das atividades é referente a falta de avanços reais nas 
negociações por parte da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) em 
referência a melhores condições de trabalho, falta do reajuste salarial e 
o projeto de Plano de Carreira, Cargos e Salários. 

A Revisão Geral Anual dos Salários é prevista pelo artigo Nº 37 da 
Constituição Federal que garante o reajuste dos agentes de trânsito. 
Além disso, a categoria luta para o envio do projeto do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários para votação na Câmara Municipal de 
Teresina (CMT) desde o ano passado. 

Em ofício enviado ao prefeito Firmino Filho, o SINDSERM ressalta que 
enviou avaliações da pauta incluindo os impactos financeiros sem que 
a PMT apresentasse uma contraproposta. 

Reuniões foram marcadas com os secretários de administração e de 
finanças que acabaram protelando os encontros com a categoria. "Por 
outro lado, embora nossa Comissão de Negociação tenha flexibilizado 
ao retirar do plano alguns pontos solicitados pela SEMA, não houve 
nenhum avanço por parte da administração municipal no sentido de 
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enviar o Projeto para votação na Câmara Municipal", diz o ofício do 
SINDSERM, que informa sobre a paralisação. 

O movimento ocorrerá nos dois dias e na quinta-feira, a partir das 10h, 
haverá uma Assembleia Setorial em frente ao Palácio da Cidade para 
avaliar a continuidade das ações. 
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Agentes da Strans anunciam 
paralisação dos serviços por 

48 horas 
O movimento ocorrerá nos dois dias e na quinta-feira, a partir 

das 10h, haverá uma Assembleia Setorial em frente ao Palácio 

da Cidade para avaliar a continuidade das ações 

15/01/2018 - Atualizado em: 15/01/2018, 18:08Publicado por: Salomão Prado 

Os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) 
anunciaram no final da tarde desta segunda-feira (15/01), a paralisação dos 
seus serviços por 48 horas, através do Sindicato dos(as) Servidores(as) 
Públicos(as) Municipais de Teresina (Sindserm). 

 
Mulheres impõem autoridade para melhorar trânsito da cidade 

Segundo o sindicato, a suspensão das atividades é referente a falta de 
avanços reais nas negociações por parte da Prefeitura Municipal de Teresina 
em referência a melhores condições de trabalho, falta do reajuste salarial e o 
projeto de Plano de Carreira, Cargos e Salários. 
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De acordo com a assessoria da Strans, o plano de carreira já encontra-se na 
Secretaria de Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema). “A 
superintendência da Strans tomou conhecimento através de carta divulgada a 
imprensa, e reitera que uma das reivindicações da categoria [Plano de 
Carreira, Cargos e Salários] já encontra-se na Sema”, informou ao OitoMeia. 

A Revisão Geral Anual dos Salários é prevista pelo artigo Nº 37 da Constituição 
Federal que garante o reajuste dos agentes de trânsito. Além disso, a categoria 
luta para o envio do projeto do Plano de Carreira, Cargos e Salários para 
votação na Câmara Municipal de Teresina (CMT) desde o ano passado. Em 
ofício enviado ao prefeito Firmino Filho, o sindicato ressalta que enviou 
avaliações da pauta incluindo os impactos financeiros sem que a PMT 
apresentasse uma contraproposta. 

Reuniões foram marcadas com os secretários de administração e de finanças 
que acabaram protelando os encontros com a categoria. “Por outro lado, 
embora nossa Comissão de Negociação tenha flexibilizado ao retirar do plano 
alguns pontos solicitados pela Sema, não houve nenhum avanço por parte da 
administração municipal no sentido de enviar o Projeto para votação na 
Câmara Municipal”, diz o ofício. 

O movimento ocorrerá nos dois dias e na quinta-feira, a partir das 10h, haverá 
uma Assembleia Setorial em frente ao Palácio da Cidade para avaliar a 
continuidade das ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIPPING SINDSERM – 16 DE JANEIRO DE 2018 

PORTAL 180 GRAUS: https://180graus.com/noticias/agentes-da-strans-paralisam-atividades-

por-48-horas 

NEGOCIAÇÃO COM A PREFEITURA · 15/01/2018 - 18H12 

Agentes da Strans paralisam atividades por 

48 horas 
 

O Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina (SINDSERM) anunciou a 
paralisação de 48 horas, contados na próxima quarta (17) e quinta-feira (18), dos agentes da 
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) da capital piauiense. A classe 
quer melhores condições de trabalho, falta do reajuste salarial e o projeto de Plano de Carreira, Cargos e 
Salários. 
  
A Revisão Geral Anual dos Salários é prevista pelo artigo Nº 37 da Constituição Federal que garante o 
reajuste dos agentes de trânsito. Além disso, a categoria luta para o envio do projeto do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários para votação na Câmara Municipal de Teresina (CMT) desde o ano passado. 
  
Em ofício enviado ao prefeito Firmino Filho, o SINDSERM ressalta que enviou avaliações da pauta 
incluindo os impactos financeiros sem que a PMT apresentasse uma contraproposta. 
  
Reuniões foram marcadas com os secretários de administração e de finanças que acabaram protelando 
os encontros com a categoria. "Por outro lado, embora nossa Comissão de Negociação tenha flexibilizado 
ao retirar do plano alguns pontos solicitados pela SEMA, não houve nenhum avanço por parte da 
administração municipal no sentido de enviar o Projeto para votação na Câmara Municipal", diz o ofício do 
SINDSERM que informa sobre a paralisação. 
  
O movimento ocorrerá nos dois dias e na quinta-feira, a partir das 10h, haverá uma Assembleia Setorial 
em frente ao Palácio da Cidade para avaliar a continuidade das ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://180graus.com/noticias/agentes-da-strans-paralisam-atividades-por-48-horas
https://180graus.com/noticias/agentes-da-strans-paralisam-atividades-por-48-horas


CLIPPING SINDSERM – 16 DE JANEIRO DE 2018 

PORTAL CASSA NOTÍCIAS: http://cassanoticias.com.br/noticia/6820/Agentes-de-Transito-

de-Teresina-paralisam-atividades-por-48-horas 

Agentes de Trânsito de Teresina 

paralisam atividades por 48 horas 

A suspensão das atividades é referente a falta de avanços reais nas negociações por 

parte da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT). 

 

O Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina 
(SINDSERM) anunciou a paralisação de 48 horas, contados a partir desta quarta-
feira e quinta-feira, dos agentes da Superintendência Municipal de Transportes e 
Trânsito (Strans) da capital piauiense. A suspensão das atividades é referente a 
falta de avanços reais nas negociações por parte da Prefeitura Municipal de 
Teresina (PMT) em referência a melhores condições de trabalho, falta do reajuste 
salarial e o projeto de Plano de Carreira, Cargos e Salários. 

A Revisão Geral Anual dos Salários é prevista pelo artigo Nº 37 da Constituição 
Federal que garante o reajuste dos agentes de trânsito. Além disso, a categoria 
luta para o envio do projeto do Plano de Carreira, Cargos e Salários para votação 
na Câmara Municipal de Teresina (CMT) desde o ano passado. 

Em ofício enviado ao prefeito Firmino Filho, o SINDSERM ressalta que enviou 
avaliações da pauta incluindo os impactos financeiros sem que a PMT 
apresentasse uma contraproposta. 

Reuniões foram marcadas com os secretários de administração e de finanças que 
acabaram protelando os encontros com a categoria. "Por outro lado, embora nossa 
Comissão de Negociação tenha flexibilizado ao retirar do plano alguns pontos 
solicitados pela SEMA, não houve nenhum avanço por parte da administração 
municipal no sentido de enviar o Projeto para votação na Câmara Municipal", diz o 
ofício do SINDSERM, que informa sobre a paralisação. 

O movimento ocorrerá nos dois dias e na quinta-feira, a partir das 10h, haverá uma 
Assembleia Setorial em frente ao Palácio da Cidade para avaliar a continuidade 
das ações. 

Fonte: Jornal Meio Norte 
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de-Teresina-param 

Agentes de Trânsito de Teresina 
param 
 

2 

O Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina (SINDSERM) 
anunciou a paralisação de 48 horas, contados na próxima quarta (17) e quinta-feira (18), 
dos agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) da capital 
piauiense. A suspensão das atividades é referente a falta de avanços reais nas 
negociações por parte da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) em referência a 
melhores condições de trabalho, falta do reajuste salarial e o projeto de Plano de Carreira, 
Cargos e Salários. 
 
A Revisão Geral Anual dos Salários é prevista pelo artigo Nº 37 da Constituição Federal 
que garante o reajuste dos agentes de trânsito. Além disso, a categoria luta para o envio 
do projeto do Plano de Carreira, Cargos e Salários para votação na Câmara Municipal de 
Teresina (CMT) desde o ano passado. 
 
Em ofício enviado ao prefeito Firmino Filho, o SINDSERM ressalta que enviou avaliações 
da pauta incluindo os impactos financeiros sem que a PMT apresentasse uma 
contraproposta. 
 
Reuniões foram marcadas com os secretários de administração e de finanças que 
acabaram protelando os encontros com a categoria. "Por outro lado, embora nossa 
Comissão de Negociação tenha flexibilizado ao retirar do plano alguns pontos solicitados 
pela SEMA, não houve nenhum avanço por parte da administração municipal no sentido 
de enviar o Projeto para votação na Câmara Municipal", diz o ofício do SINDSERM que 
informa sobre a paralisação. 
 
O movimento ocorrerá nos dois dias e na quinta-feira, a partir das 10h, haverá uma 
Assembleia Setorial em frente ao Palácio da Cidade para avaliar a continuidade das 
ações. 
Representante dos agentes de trânsito - Biro Santos (86) 98160-5015 
Ascom Sindserm Teresina 
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Política 

Polícia Federal vai 
investigar gastos do 
prefeito Firmino Filho 
A juíza Zilnéia Gomes determinou que a Polícia Federal realize 
uma perícia técnico contábil nas despesas feitas pelo prefeito. 
 

RAYANE TRAJANO 
15/01/2018  18h30 - atualizado 18h30 

A juíza Zilnéia Gomes Barbosa da Rocha, da 1ª Zona Eleitoral do 

Piauí, determinou que a Polícia Federal realize perícia técnico contábil 

nas contas da Prefeitura de Teresina, para apurar se houve gastos 

ilegais durante a campanha eleitoral de Firmino Filho em 2016. Os 

autos do processo foram remetidos ao Departamento de Polícia 

Federal esta segunda-feira (15). 

O despacho da juíza se deu na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, 

de autoria da coligação “Mudar pensando em você” (PSD/PR/PHS), 

que pede a cassação do prefeito Firmino Filho, por abuso de poder 

político e econômico. 

https://www.viagora.com.br/noticias/policia-federal-vai-investigar-gastos-do-prefeito-firmino-filho-66441.html
https://www.viagora.com.br/noticias/policia-federal-vai-investigar-gastos-do-prefeito-firmino-filho-66441.html


 Foto: Isabela de Meneses/Viagora

Prefeito Firmino Filho (PSDB) 

Em julho de 2017, a juíza havia determinado a perícia nos 

documentos, mas suspendeu o pedido devido a uma solicitação do 

Ministério Público Eleitoral (MPE) para ter acesso ao processo do 

Tribunal de Contas do Estado, que foi anexado aos autos. A 

inspeção do TCE mostra que Firmino Filho pagou empresas de 

publicidade com dinheiro destinado à Educação. Houve diversos 

pagamentos apontados como irregulares pela equipe técnica do TCE. 

O advogado da coligação, Talmy Tércio, informou ao Viagora,nesta 

segunda-feira (15), que a inspeção será acompanhada por um 

profissional indicado pelos autores da denúncia. “Os documentos 

vieram do TCE, então ela [juíza] abriu espaço para que a gente 

elencasse as perguntas que a perícia teria que responder. Nós já 

enviamos essas perguntas e indicamos um auxiliar técnico da nossa 
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parte que vai acompanhar. Agora que retornou do recesso, ela enviou 

para a perícia”, explicou. 

Entenda o caso 

Firmino Filho foi denunciado à Justiça Eleitoral pela coligação “Mudar 

pensando em você” (PSD/PR/PHS), que conseguiu o segundo lugar 

na eleição do ano passado com o candidato Dr. Pessoa. A Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral pede a cassação do prefeito Firmino 

Filho e do vice Luiz Júnior, por abuso de poder político e econômico. 

No mês de junho, a coligação pediu que fosse anexado ao processo a 

inspeção feita pelo Tribunal de Contas do Estado, onde demonstra 

gastos ilegais feitos com publicidade nos meses anteriores à 

campanha eleitoral do ano passado. 

Os advogados da coligação sustentam que Firmino Filho descumpriu 

a legislação eleitoral em relação à gastos com publicidade e que 

utilizou dinheiro da Educação para custear esses serviços. 

São réus na ação, além do prefeito, a coligação “Com o povo rumo à 

vitória”, o vice Luiz Júnior e o secretário municipal de Finanças, 

Jalisson Hidd. 
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PORTAL AZ: https://www.portalaz.com.br/noticia/cidades/410573/agentes-da-strans-vao-

paralisar-atividades-em-teresina-por-48-horas 

Agentes da Strans vão 

paralisar atividades em 

Teresina por 48 horas 
Suspensão das atividades inicia na quarta-feira 
 

Da Redação do Portal AZ15 de Janeiro de 2018, 18:13 

 

Os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito 

(Strans) devem paralisar as atividades por 48 horas a partir desta quarta-

feira (17). A categoria reivindica por avanços nas negociações por parte 

da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) em referência a melhores 

condições de trabalho, falta do reajuste salarial e o projeto de Plano de 

Carreira, Cargos e Salários. 

Agentes da Strans 

(Créditos: Ascom) 
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De acordo com a Strans, foi enviado ofício ao prefeito Firmino Filho 

com avaliações da pauta incluindo os impactos financeiros, mas a 

Prefeitura Municipal de Teresina não apresentou contraproposta. 

Diversas reuniões teriam sido marcadas com os secretários de 

administração e de finanças que acabaram protelando os encontros com a 

categoria. 

Uma assembleia setorial está marcada para quinta-feira (18),  às 10h, em 

frente ao Palácio da Cidade para avaliar a continuidade das ações. 
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PORTAL FALA PIAUÍ: http://www.falapiaui.com/noticia/2758/agentes-de-trnsito-de-

teresina-paralisam-atividades-por-48-horas 

Agentes de Trânsito de Teresina 
paralisam atividades por 48 horas 
Os agentes alegam melhorias nas condições de trabalho, falta o reajuste salarial e o 
projeto de Plano de Carreira, Cargos e Salários. 
 

 

O Sindicato das(os) Servidoras(es) Públicas(os) Municipais de Teresina 
(SINDSERM) anunciou a paralisação de 48 horas, contados na 
próxima quarta (17) e quinta-feira (18), das(os) agentes da 
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) da 
capital piauiense. A suspensão das atividades é referente a falta de 
avanços reais nas negociações por parte da Prefeitura Municipal de 
Teresina (PMT) em referência a melhores condições de trabalho, falta 
do reajuste salarial e o projeto de Plano de Carreira, Cargos e Salários. 

A Revisão Geral Anual dos Salários é prevista pelo artigo Nº 37 da 
Constituição Federal que garante o reajuste das(os) agentes de trânsito. 
Além disso, a categoria luta para o envio do projeto do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários para votação na Câmara Municipal de 
Teresina (CMT) desde o ano passado. 
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Em ofício enviado ao prefeito Firmino Filho (PSDB), o SINDSERM 
ressalta que enviou avaliações da pauta incluindo os impactos 
financeiros sem que a PMT apresentasse uma contraproposta. 

Reuniões foram marcadas com os secretários de administração e de 
finanças que acabaram protelando os encontros com a categoria. “Por 
outro lado, embora nossa Comissão de Negociação tenha flexibilizado 
ao retirar do plano alguns pontos solicitados pela SEMA, não houve 
nenhum avanço por parte da administração municipal no sentido de 
enviar o Projeto para votação na Câmara Municipal”, diz o ofício do 
SINDSERM que informa sobre a paralisação. 

O movimento ocorrerá nos dois dias e na quinta-feira, a partir das 10h, 
haverá uma Assembleia Setorial em frente ao Palácio da Cidade para 
avaliar a continuidade das ações. 
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PORTAL PIAUÍ AGORA: https://www.piauiagora.com.br/noticias/agentes-de-transito-

paralisam-atividades-em-dois-dias-3668.html 

PARALISAÇÃO 

Agentes de trânsito paralisam 
atividades em dois dias 
A paralização acontecerá nos dias: na quarta, (17/01) e na quinta (18/01). 

Publicada em 15 de Janeiro de 2018 às 17h03 

Publicado por: Marcia Gabriele  |  Fonte: Com informações do Sindserm  

  
Foto: Reprodução 

 

Notícia Atualizada em 15/01/2018 às 17h11 

O Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina 
(SINDSERM) anunciou que os agentes de trânsito irão realizar uma 
paralisação de 48 horas, por melhores condições de trabalho. A paralização 
acontecerá nos dias: na quarta, (17/01) e na quinta (18/01). 
 
 
O protesto ocorrerá a partir das 10h, haverá uma Assembleia Setorial em frente 
ao Palácio da Cidade para avaliar a continuidade das ações. 
 
 
Segundo o Sindserm, a suspensão das atividades é referente a falta de 
avanços reais nas negociações por parte da Prefeitura Municipal de Teresina 
(PMT) em referência a melhores condições de trabalho, falta do reajuste 
salarial e o projeto de Plano de Carreira, Cargos e Salários. 
 
A Revisão Geral Anual dos Salários é prevista pelo artigo Nº 37 da Constituição 
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Federal que garante o reajuste dos agentes de trânsito. Além disso, a categoria 
luta para o envio do projeto do Plano de Carreira, Cargos e Salários para 
votação na Câmara Municipal de Teresina (CMT) desde o ano passado. 
 
 
Em ofício enviado ao prefeito Firmino Filho, o SINDSERM ressalta que enviou 
avaliações da pauta incluindo os impactos financeiros sem que a PMT 
apresentasse uma contraproposta. 
 
Reuniões foram marcadas com os secretários de administração e de finanças 
que acabaram protelando os encontros com a categoria. ‘Por outro lado, 
embora nossa Comissão de Negociação tenha flexibilizado ao retirar do plano 
alguns pontos solicitados pela SEMA, não houve nenhum avanço por parte da 
administração municipal no sentido de enviar o Projeto para votação na 
Câmara Municipal’, diz o ofício do SINDSERM que informa sobre a paralisação. 
 


