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PARALISAÇÃO

Agentes da Strans iniciam
paralisação em frente a Prefeitura
Até esta quinta-feira, (18/01), os agentes devem manter 30% do contingente, como prevê a
Legislação.
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Os agentes de trânsito da Strans iniciaram nesta quarta-feira, (17/01), em frente ao
Palácio da Cidade, a paralisação de atividades por 48horas. Até esta quinta-feira,
(18/01), os agentes devem manter 30% do contingente, como prevê a Legislação.
A categoria reivindica a decisão do prefeito Firmino Filho (PSDB) em não cumprir o
reajuste salarial e o projeto de Plano de Carreira, Cargos e Salários.
Segundo Fábio Reis, agente de trânsito, o pleito teve início em 2014 quando o prefeito
Firmino garantiu que aprovaria o plano, no entanto, não foi isso que aconteceu.
‘O prefeito nos deu a palavra. Então, em 2017 apresentamos o proposta e ainda
chegaram para a gente tirar alguns pontos e foi o que a gente fez, mas o projeto não
foi
encaminhado’,
destacou
o
agente.
De acordo com a Strans, em nota oficial, quanto a paralisação dos agentes de trânsito,
a fiscalização do trânsito em Teresina está sendo feita com o apoio da Polícia Militar,
CipTran
e
BPRE.
As negociações estão acontecendo com a Sema para formatar o Plano de Cargos e

Salários

e

dentre

outras

medidas.
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PARALISAÇÃO

Agentes de trânsito paralisam
atividades em dois dias
A paralização acontecerá nos dias: na quarta, (17/01) e na quinta (18/01).
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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
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.
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Agentes de trânsito de Teresina cruzam os
braços por dois dias
A categoria cobra o Plano de Cargos e Salários
Autor: Claryanna Alves

Os agentes de trânsito de Teresina irão paralisar suas atividades por dois dias a contar de hoje. Nesta quartafeira (17), os agentes se concentrarão em manifestação em frente ao Palácio da Cidade. A concentração se
repetirá na quinta (18) com a realização de uma assembleia setorial para decidir os rumos da paralisação.
“Estamos questionando o porquê das viaturas serem terceirizadas. De quem é essa empresa? Estamos
reivindicando aumento salarial que não houve no ano passado e nem nesse. Além disso, o nosso Plano de
Carreira, Cargos e Salários está atrasado”, explica o agente de trânsito Biro Santos.
A categoria explica que foi tentado por diversas vezes uma reunião com a Prefeitura, mas sempre era adiado.
Eles lutam pelo o envio do projeto do Plano de Carreira, Cargos e Salários para votação na Câmara Municipal
de Teresina (CMT) desde o ano passado. Caso não sejam atendidos, deverão entrar em greve novamente na
próxima semana e também durante o Corso.
“Vamos paralisar esta semana. Se não conseguirmos diálogo, paralisamos mais 48 horas na próxima semana,
também na quarta e quinta. Faremos o mesmo na semana seguinte e no Corso também. Quando acabar o
recesso da Câmara, queremos a votação do projeto. Não havendo a votação, decidiremos pela greve por tempo
indeterminado”, conta o agente.
A próxima assembleia da categoria acontecerá na quinta-feira (18), às 10 horas, em frente ao Palácio da
Cidade, onde estarão paralisados em forma de protesto.
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