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VÃO CRUZAR OS BRAÇOS DE NOVO · 18/01/2018 - 16H10 

Após paralisação de 48 horas, agentes da 

Strans marcam mais três dias de protesto 
 

Em Assembleia ocorrida na manhã desta quinta-feira (18/01), os agentes da Superintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito (Strans), em paralisação de 48 horas, decidiram pela continuidade do 
movimento nos dias 24, 25 e 26 de janeiro com atos que devem ocorrer em frente à sede da Prefeitura 
Municipal de Teresina (PMT). O setor reivindica reajuste salarial, melhores condições de trabalho e o 
projeto de Plano de Carreira, Cargos e Salários do setor. 
  
As tentativas de negociação com a gestão municipal por parte do Sindicato dos(as) Servidores(as) 
Públicos(as) Municipais de Teresina (SINDSERM) e os representantes dos trabalhadores ainda não 
avançaram. Uma das principais reclamações dos agentes de trânsito é o adiamento das reuniões 
marcadas com os secretários de administração e de finanças. 
  
Durante a Assembleia Setorial os agentes de trânsito encaminharam diversas demandas. Dentre elas, um 
ato de solidariedade à professora Kátia Cilene Ferreira dos Santos, que sofreu um grave acidente na 
Zona Norte de Teresina. Os trabalhadores irão aderir à campanha de doação de sangue com dia D na 
sexta-feira, 19 de janeiro. Até a próxima semana devem ser divulgadas as atividades dos próximos três 
dias de paralisação. 
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Agentes da Strans protestam 
na prefeitura e exigem 

profissionais com curso 
superior 

Paralisação dos fiscais de trânsito de Teresina iniciou na última 

segunda-feira (15/01) com a alegação de que a prefeitura não 

cumpre os Planos de Carreiras, Cargos e Salários 

18/01/2018 - Atualizado em: 18/01/2018, 14:01Publicado por: Edrian SantosEditado por: Edrian 
SantosRepórter: Margella Furtado 

Os agentes da Superintendência e Transporte de Trânsito de Teresina (Strans) 
querem que a mudança do cargo seja para nível superior. A informação foi 
repassada com exclusividade ao OitoMeia, na manhã desta quinta-feira 
(18/01), em ato da Comissão de Negociação dos Planos de Cargos dos 
Agentes. Eles estão em frente à prefeitura, em assembleia para discutir a 
paralisação prevista para acabar hoje, às 0h. 

 
Além da mudança para a escolaridade em nível superior, os agentes querem mais 

profissionais no setor de educação no trânsito (Foto: Margella Furtado / OitoMeia) 
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Os agentes da Strans paralisaram os serviços na última segunda-feira 
(15/01). O motivo foi a ausência dos Planos de Carreiras, Cargos e Salários 
prometidos pela Prefeitura Municipal de Teresina (PMT). “Desde 2014 que o 
prefeito Firmino Filho prometeu o nosso plano de cargo, porém até agora não 
foi dado”, disse o agente Anderson Lopes à reportagem. Atualmente, para 
ingressar na profissão, na capital, a escolaridade mínima exigida é o ensino 
médio. 

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES 

“Nossas principais reivindicações nos planos de cargo são a mudança de cargo 
para nível superior, pois as nossas ações foram modificadas. Esse movimento 
já está sendo aderido em todo o Brasil. Queremos uma melhor qualificação 
para cuidar da nossa cidade”, disse Anderson. 

Além da mudança para a escolaridade em nível superior, os agentes querem 
mais profissionais no setor de educação no trânsito. “Nós somos um cargo que 
a população, às vezes, não entende, mas cuidamos da segurança da 
população. Queremos expandir a educação no trânsito para explicar não só 
para crianças como também para curso de formação de condutores”, frisou. 

MOVIMENTO VAI CONTINUAR 

Ao OitoMeia, os agentes informaram que mais de 80% dos profissionais 
aderiram à greve. A paralisação acaba às 0h desta sexta-feira (18/01), porém o 
movimento pela modificação nos planos de cargos continuará por tempo 
indeterminado. 

 
Categoria informa que Teresina possui somente 143 agentes e, desse total, apenas 13 

não têm formação superior. Cerca de 85% possuem nível de escolaridade superior/ (Foto: 

Margella Furtado/ OitoMeia) 
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“O nosso objetivo é qualificar a categoria, com mais decência e qualidade para 
a sociedade”, disse o agente Alysson Vaz. Eles pretendem, ainda, conversar 
com o prefeito Firmino para ver se conseguem o reajuste nos planos de 
carreira. A categoria informa que Teresina possui somente 143 agentes e, 
desse total, apenas 13 não têm formação superior. 

GREVE GERAL NO MUNICÍPIO 

“Essa paralisação reflete justamente a situação de exploração do trabalho 
desses agentes, porque não é fácil controlar o trânsito de Teresina”, ressaltou 
Sinésio Soares, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindserm). 

 
Sinésio Soares, presidente do Sindserm, fala em greve geral contra a prefeitura (Foto: 

Margella Furtado / OitoMeia) 

O presidente do Sindserm ainda explica que a ideia é construir uma greve geral 
dos servidores municipais. “O ataque é a todos os servidores municipais que 
desde 2017 não receberam reajuste salarial”, finalizou. 
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Agentes da Strans definem nova 

paralisação em assembleia 
  
Em Assembleia ocorrida na manhã desta quinta-feira (18), os agentes da 
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), em paralisação de 48 
horas, decidiram pela continuidade do movimento nos dias 24, 25 e 26 de janeiro com atos 
que devem ocorrer em frente à sede da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT). O setor 
reivindica reajuste salarial, melhores condições de trabalho e o projeto de Plano de 
Carreira, Cargos e Salários do setor. 

As tentativas de negociação com a gestão municipal por parte do Sindicato dos(as) 
Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina (SINDSERM) e os representantes dos 
trabalhadores ainda não avançaram. Uma das principais reclamações dos agentes de 
trânsito é o adiamento das reuniões marcadas com os secretários de administração e de 
finanças. 

Durante a Assembleia Setorial os agentes de trânsito encaminharam diversas demandas. 
Dentre elas, um ato de solidariedade à professora Kátia Cilene Ferreira dos Santos, que 
sofreu um grave acidente na Zona Norte de Teresina. Os trabalhadores irão aderir à 
campanha de doação de sangue com dia D na sexta-feira, 19 de janeiro. Até a próxima 
semana devem ser divulgadas as atividades dos próximos três dias de paralisação. 

Da Redação 
redacao@cidadeverde.com 
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Agentes da Strans decidem paralisar 

por mais 72 h em Teresina 

Nesta quinta-feira (18) em Assembleia Geral dos agentes da Superintendência Municipal de 

Transportes e Trânsito (Strans) a categoria decidiu por mais 72 horas de paralisação, nos dias 

24, 25 e 26 de janeiro. A decisão ocorreu antes mesmo de completar as 48 horas em que os 

agentes cruzaram os braços. Com isso, transtornos e problemas no trânsito serão esperados já 

para os próximos dias, assim como aconteceu na primeira paralisação da classe. 

Em decorrência do segundo dia de paralisação dos agentes de trânsito da Strans, ruas e 

avenidas em Teresina viraram um verdadeiro caos em pontos de grande fluxo de veículos. 

Semáforos com problemas, em diversos pontos, se tornou um problema ainda maior pelo fato 

de não ter agentes orientando o trânsito nos locais onde isso aconteceu. 

Os agentes que estiveram de braços cruzados por mais de 24 horas, fazem reivindicações 

voltadas para o Plano de Cargos, Carreira, e Salários além de melhores condições de trabalho. 

O contingente de agentes nas ruas contou com apenas 30%, o que é garantido por lei, não 

sendo assim suficiente para atender a demanda dos problemas no trânsito da capital. 

“Infelizmente chegamos a essa situação, até porque as negociações não andam e o que nos 

resta é paralisarmos. A cidade fica em uma situação complicada mesmo sem o número devido 

de agentes nas ruas, pois tem pontos que necessitam no mínimo de seis a oito pessoas para 

orientar e controlar o trânsito, e nesse segundo dia de paralisação havia apenas uma para dar 

conta”, explica o agente Fábio Reis. 

“O que nos deixa perplexos é que o Secretário Francisco Canindé vem com uma nota dizendo 

que está surpreso com a nossa paralisação. Surpresos ficamos nós com essa nota, pois desde o 

mês de dezembro ele tinha conhecimento que teríamos três paralisações, isso porque eles não 

apresentam nenhuma proposta”, conta Fábio. 

Fábio Reis relata ainda que os transtornos ocorridos nas avenidas de grande fluxo de Teresina 

já são intensos em dias normais devido ao aumento do número de veículos, sendo dessa forma 

esperado para os dias de paralisação uma situação de muita adversidade, principalmente nos 

casos de semáforos sem funcionar e não ter agentes para fazer o controle. “É o caso do 

cruzamento da Avenida Higino Cunha com Joaquim Ribeiro”, reitera. 

Por meio de nota, o secretário de Administração e Recursos Humanos, Francisco Canindé, 

afirmou que, desde novembro, a Sema vem se reunindo com uma comissão da categoria para 

dar andamento à formatação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos agentes de trânsito 

de Teresina. A Secretaria, inclusive, fez consultas à Strans, PGM e à Semf para verificar a 
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viabilidade dos pleitos da categoria. Diante do avanço das negociações, o secretário destaca 

surpresa com a radicalização do movimento. 

“Além disso, mesmo com o cenário econômico ainda instável, em dezembro de 2017, a 

Prefeitura de Teresina atualizou todas as progressões dos agentes de trânsito, entendendo 

que a valorização da categoria é essencial para a excelência do serviço prestado à cidade. Vale 

destacar ainda que, além do vencimento de grupo funcional médio, que é superior a de outras 

categorias do mesmo nível, os agentes de trânsito de Teresina recebem gratificação de risco 

de vida (correspondente a 30% do vencimento básico), gratificação de desgaste físico (de cerca 

de R$ 510) e gratificação por atendimento à programação. Este último benefício é resultado de 

uma reivindicação da categoria que solicitou a transformação das horas extras em gratificação, 

paga aos agentes que trabalham em turnos, plantões e atividades aos finais de semana, 

feriados e pontos facultativos. A gratificação por atendimento à programação foi criada, por 

lei, em 2015 e passou a ser paga em janeiro de 2016, correspondendo a 33% do valor do 

vencimento básico do agente de trânsito”, relata o secretário Francisco Canindé. 

 

Fonte: Jornal MN 
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Após greve de 48 horas, mobilização de 
agentes da STRANS continua nos dias 24, 25 
e 26 de janeiro 
Atualizada em 18/01/2018 às 17h26 

 Em Assembleia ocorrida na manhã desta quinta-feira (18), os agentes da 

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), em paralisação de 48 

horas, decidiram pela continuidade do movimento nos dias 24, 25 e 26 de janeiro com atos 

que devem ocorrer em frente à sede da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT). O setor 

reivindica reajuste salarial, melhores condições de trabalho e o projeto de Plano de 

Carreira, Cargos e Salários do setor. 

 

As tentativas de negociação com a gestão municipal por parte do Sindicato dos(as) 

Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina (SINDSERM) e os representantes dos 

trabalhadores ainda não avançaram. Uma das principais reclamações dos agentes de 

trânsito é o adiamento das reuniões marcadas com os secretários de administração e de 

finanças. 

 

Durante a Assembleia Setorial os agentes de trânsito encaminharam diversas demandas. 

Dentre elas, um ato de solidariedade à professora Kátia Cilene Ferreira dos Santos, que 

sofreu um grave acidente na Zona Norte de Teresina. Os trabalhadores irão aderir à 

campanha de doação de sangue com dia D na sexta-feira, 19 de janeiro. Até a próxima 

semana devem ser divulgadas as atividades dos próximos três dias de paralisação. 
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