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Paralisação de agentes de 
trânsito para o Corso é 
decretada ilegal 
A categoria deve retornar, imediatamente, atividades sob pena de multa diária de 
R$2mil. 

Publicada em 02 de Fevereiro de 2018 às 18h59 

Publicado por: Marcia Gabriele  |  Fonte: Márcia Gabriele  Imprimir  

Corso do Zé Pereira 

 
A paralisação que seria realizada por agentes de trânsito e guardas municipais 
de Teresina neste sábado, (03/02), foi decretada ilegal para o Tribunal de 
Justiça do Piauí. A categoria deve retornar, imediatamente, atividades sob 
pena de multa diária de R$2mil.  
 
Os trabalhadores haviam decidido em assembleia que a paralisação deflagrada 
nesta quinta (01/02), seria de 72 horas, isto é, duraria até sábado, dia da 
realização do Corso do Zé Pereira em Teresina.  
 
Segundo José Francisco do Nascimento, desembargador do TJ, a decisão 
esclarece que a paralisação não será possível por conta da necessidade 
agentes na Operação de orientação aos motoristas que transitarão nas ruas no 
momento do Corso. 
 
Apesar da decisão, os agentes ainda se reuniram nesta sexta (02/02), no 
Palácio da Cidade, a fim de ter uma contraproposta da Prefeitura de Teresina, 
no entanto, não obtiveram sucesso.  
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Agentes de trânsito se defendem 
e continuam paralisação 
os agentes decidiram manter a paralisação de 72 horas. 

Publicada em 03 de Fevereiro de 2018 às 13h38 

Publicado por: Daniely Viana  |  Fonte: Redação Piauí Agora  Imprimir  

 
Foto: Reprodução 

 
Mesmo após serem notificados sobre a ilegalidade da paralisação, os agentes da 
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) afirmam vão 
continuar a paralização até o final da tarde deste sábado (03). A categoria se 
defende e diz que todos os procedimentos foram informados dentro do período 
legal.  
 
Na decisão do Tribunal de Justiça (TJ), o desembargador José Francisco do 
Nascimento, levou em consideração que a paralisação não seria possível por 
conta da necessidade dos agentes durante o Corso de Teresina, evento que 
deve reunir milhares de pessoas na Avenida Raul Lopes, zona Leste da capital. 
 
No entanto, durante Assembleia Setorial nesta sexta-feira (02), os agentes 
decidiram manter a paralisação de 72 horas. “A entidade reforça que a 
paralisação foi informada a todas as instâncias necessárias e está procurando 
o Desembargador José Francisco do Nascimento para apresentar as 
argumentações para serem apreciadas tão rapidamente quanto a decisão em 
liminar”, diz, em nota, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Teresina (SINDSERM). 
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A categoria reclama que a Prefeitura de Teresina ainda não apresentou o 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do setor e não concedeu o 
reajuste anual dos servidores. 
 
PROXIMOS PASSOS 
 
No sábado (03), representantes da Strans e Guardas municipais, estarão às 
14h na sede do Sindserm para decidir encaminhamentos conjuntos do 
movimento. 
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Justiça decreta ilegalidade da paralisação de 

agentes de trânsito em Teresina 

A decisão do desembargador José Francisco do Nascimento 

determina que os agentes e os guardas municipais 

trabalhem durante o Corso de Teresina, neste sábado (3). 

 

Por Carlos Rocha, G1 PI 

02/02/2018 17h39  Atualizado 02/02/2018 17h39 

 
Agentes de Trânsito em paralisação anterior no Palácio da Cidade, sede da Prefeitura de Teresina. (Foto: Anderson 

Lopes/ Divulgação) 

Em decisão monocrática o desembargador José Francisco do Nascimento declarou a 

ilegalidade da paralisação de agentes da Superintendência Municipal de Transportes 

e Trânsito (Strans) e dos agentes da Guarda Municipal de Teresina. Os agentes 

paralisaram as atividades e não participariam da realização do Corso da capital, 

marcado para este sábado (3). 

O desembargador julgou pedido de dissídio coletivo de greve apresentado pela 

Prefeitura de Teresina. Os agentes realizaram paralisação anterior durante o mês 

de janeiro cobrando reajuste salarial e melhoria nas condições de trabalho. Na 

mesma decisão o desembargador prevê ainda que os agentes não podem fazer 

bloqueios que impeçam o acesso a locais de trabalho e critica o movimento. 
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“É possível vislumbrar que o momento para o desencadeamento do movimento 

paredista é, no mínimo, inadequado, haja vista que marcado para o dia do Corso de 

Teresina, o maior evento popular da cidade, com um volume médio de 300 mil 

pessoas”, diz o desembargador José Francisco na decisão. 

Anderson Lopes, agente da Strans e membro da comissão que trata do plano de 

cargos da categoria explicou que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Teresina (Sindiserm) foi notificado da decisão. “Até segunda ordem fica mantida a 

paralisação de amanhã”, disse Anderson Lopes. O Sindicato dos Guardas Civis 

Municipais de Teresina informou que também foi notificado da decisão. 

Na decisão o desembargador José Francisco do Nascimento determinou o retorno às 

atividades dos agentes da Strans e da Guarda Municipal sob pena de multa de R$ 2 

mil por dia. Caso os agentes não cumpram a decisão durante a realização do Corso 

de Teresina a decisão judicial prevê multa adicional de R$ 20 mil. 
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Strans informa quais ruas devem ser 

interditadas para o Corso 2018 

Tradicional desfile de carros enfeitados acontece neste 

sábado (3), na avenida Raul Lopes, Zona Leste de Teresina. 

Paralisação de agentes pode afetar operação. 

 

Por G1 PI 

02/02/2018 09h52  Atualizado 02/02/2018 10h33 

 
Foliões lotam completamente Avenida Raul Lopes (Foto: Magno Bonfim / Tv Clube) 

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) informou as 

modificações que serão feitas no trânsito da Zona Leste de Teresina por conta do 

Corso 2018. Faixas foram posicionadas em alguns dos locais a serem interditados 

para informar os condutores. 

Serão interditadas todas as ruas perpendiculares à Avenida Raul Lopes desde a Ponte 

da Primavera até a Ponte Juscelino Kubitschek, que liga o Centro à Zona Leste. A 
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ponte da Primavera será fechada totalmente a partir das 6h. As demais pontes estarão 

livres para circulação de veículos. 

“Estamos aconselhando que as pessoas evitem ir de carro para o Corso, pois no local 

haverá um fluxo muito grande de veículos e será muito difícil encontrar local de 

estacionamento”, explicou o diretor de Operação e Fiscalização da Strans, Jaime 

Oliveira. 

O abastecimento das barracas e camarotes poderá ser feito até as 14h. Após esse 

horário, apenas os carros que vão participar do desfile poderão entrar na Avenida 

Raul Lopes. 

Agentes paralisados 

Agentes da Strans decidiram em assembleia realizada nesta quinta-feira (1) por 

iniciar uma paralisação de 72 horas. Os servidores reivindicam reajuste salarial e 

melhorias nas condições de trabalho, além de um curso de formação mais elaborado 

e que a categoria mude de nível médio para nível superior. 

 
Agentes de Trânsito se reuniram na calçada do Palácio da Cidade, sede da Prefeitura de Teresina, no dia 17 (Foto: 

Anderson Lopes/ Divulgação) 

A paralisação foi iniciada no dia 1 e está marcada para continuar até o dia 3, quando 

acontece o Corso de Teresina. De acordo com o agente da Strans Francisco das 

Chagas Rocha, se a paralisação continuar até o dia da festa, não será possível realizar 

a operação de orientação dos motoristas com agentes de trânsito. 

“Pode ser até que levem pessoas de outras categorias para realizar esse trabalho, mas 

ficará notório que não são agentes de trânsito ali”, disse Francisco Rocha. Os agentes 

se reuniram diante do Palácio da Cidade na nesta sexta-feira (2), e esperam uma 

contraproposta por parte da Prefeitura de Teresina. 
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Agentes da Strans estendem paralisaç
ão até o diado Corso 
Uma nova reunião com a gestão ficou marcada para quarta-feira, dia 7 
Fonte: Sindserm | Editor: Alinny Maria02/02/2018 09:52 

Agentes da Strans paralisam até o dia do CorsoFoto:Divulgação 

Os agentes de trânsito de Teresina (Strans) decidiram, em assembleia geral re
alizada nessa quinta-
feira (1º), manter a paralisação até o sábado (3), dia em que acontece o Corso 
de Teresina. 

A categoria aguardava a apresentação de uma contraproposta da Prefeitura, m
as até o momentonão houve manifestação. Os agentes também reivindicam o r
eajuste salarial e melhorias nascondições de trabalho. Uma nova reunião com 
a gestão ficou marcada para quarta-feira, dia 7. 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm), inform
ou que durante as 72horas de paralisação será mantido o percentual mínimo d
e servidores trabalhando exigido por lei,que é de 30%. Desta forma, a greve da
 categoria não vai prejudicar o Corso. 
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MULTA PODERÁ SER APLICADA · 02/02/2018 - 16H06 

Strans e Guarda Municipal | TJ decreta 

ilegalidade de paralisações na capital 
A categoria deve retornar imediatamente às atividades sob pena de multa diária no valor 

de R$ 2 mil 

 

O Tribunal de Justiça do Piauí declarou, nesta sexta-feira (2), a ilegalidade da paralisação dos agentes de 
trânsito e dos guardas municipais de Teresina.   

Segundo a decisão do desembargador José Francisco do Nascimento, a categoria deve retornar 
imediatamente às atividades sob pena de multa diária no valor de R$ 2 mil. 

A decisão cita ainda que, caso as categorias resistam em retomar o trabalho neste sábado, quando 
acontece o Corso de Teresina, será aplicada uma multa adicional no valor de R$ 20 mil. 

Sindicato cobra melhorias 

Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (SINDSERM), em ação tomada em 
assembleia, ficou decidido que os guardas municipais irão parar as atividades por 72 horas a partir das 
10h deste sábado (03). Os agentes reclamam das condições de trabalho. Boa parte estaria sem 
equipamento necessário para realizar rondas. Somente o mínimo de 30% do efetivo estará trabalhando 
Já os agentes de trânsito, iniciaram a paralisação na quinta-feira (1º/02) e seguem até o sábado (03). O 
sindicato informou ainda que há o indicativo de novas paralisações caso não ocorra avanço nas 
negociações. Enquanto isso, os 30% assegurados em lei devem realizar os serviços de fiscalização e 
orientação pelo cumprimento das normas de trânsito na capital. 

A Revisão Geral Anual dos Salários, uma das demandas já protocoladas em ofício pelo SINDSERM, é 
prevista pelo artigo 37 da Constituição Federal, e inclui os 143 agentes de trânsito em atuação no 
município. 
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Agentes de trânsito alegam erro 
na decisão do TJ e continuam 
paralisação 
A paralisação começou na última quinta-feira (01) e terminará ao fim 
deste sábado (03) 

03/02/2018 11:55h - Atualizado em 03/02/2018 17:54h 

Mesmo com o decreto de ilegalidade emitido pelo Tribunal de Justiça do Piauí , 

os agentes de trânsito em conjunto com a guarda civil decidiram manter a 

paralisação de 72 horas, que começou na última quinta-feira (01) e termina no 

final deste sábado (03). Em assembleia geral realizada com os representantes 

dos dois sindicatos a decisão foi tomada por unanimidade de votos. 

 
O Sindserm alega que houve um erro na decisão do desembargador e por isso não há ilegalidade na paralisação dos agentes. Foto: ODIA 

De acordo com o presidente do SINDSERM (Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Teresina), Sinésio Soares as instâncias necessárias foram 

informadas sobre o ato dentro do período legal. “Há um erro na liminar e nosso 
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setor jurídico está atrás do desembargador José Francisco do Nascimento para 

pedir a revogação da decisão. Não existe ilegalidade nessa paralisação, por 

isso decidimos continuar”, afirma.  

A decisão do magistrado emitida nesta sexta-feira (02), afirma que a categoria 

está impedida de deflagrar qualquer paralisação por serem essenciais à 

segurança pública. “O que pode ter acontecido foi uma má interpretação, ou 

um equívoco. Os agentes de trânsito cuidam do trânsito da cidade e não 

exatamente da segurança pública”, disse o presidente do SINDSERM.  

Os agentes de trânsito reivindicam pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

(PCCS). Além do reajuste anual dos salários, que é previsto pela Constituição 

Federal, e segundo a categoria está defasado desde 2016. 

Uma reunião de negociação está marcada para a próxima quarta-feira (07). Na 

quinta-feira (08), haverá uma nova assembleia geral com os agentes de 

trânsito e guardas municipais de Teresina para analisarem as propostas que 

foram apresentadas.  

Edição: Nayara Felizardo 

Por: Geici Mello 
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Justiça decreta ilegalidade de 
paralisação dos agentes de 
trânsito e guardas 
Desembargador impôs uma multa de R$ 2 mil para cada dia de 
descumprimento da decisão. E de R$ 20 mil caso os servidores não 
retornem ao trabalho neste sábado, quando acontece o Corso de 
Teresina. 

02/02/2018 15:43h - Atualizado em 02/02/2018 18:20h 

O Tribunal de Justiça do Piauí decretou nesta sexta-feira (2) a ilegalidade da 

paralisação dos agentes de trânsito e dos guardas municipais de Teresina.   

 

De acordo com a decisão do desembargador José Francisco do Nascimento, a 

categoria deve retornar imediatamente às atividades, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 2 mil. 

Agentes da Strans terão que retornar às ruas o quanto antes (Foto: Arquivo O DIA) 
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A decisão estabelece que, caso as categorias resistam em retomar ao trabalho 

neste sábado, quando acontece o Corso de Teresina, será aplicada uma multa 

adicional no valor de R$ 20 mil. 

O magistrado observa que as atividades desempenhadas pelos guardas de 

trânsito e pelos guardas municipais de Teresina são essenciais à segurança 

pública, o que os deixa "absolutamente impedidos" de deflagrar qualquer 

paralisação. 

O desembargador cita uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, em 

maio de 2017, julgou recurso extraordinário com repercussão geral, 

entendendo que a proibição constitucional de greve aos policiais militares 

estende-se a qualquer categoria de servidor público que, de uma ou outra 

forma, atua em atividade de segurança pública 

"A razão de tal entendimento, além de preservar a incolumidade das pessoas e 

dos bens públicos, visa dar coerência ao ordenamento jurídico, porquanto não 

se mostra legítimo que somante uma categoria de servidores, os policiais 

militares, ficassem inibidos de suspenderem sua atividade, quando se sabe que 

esta mesma obrigação protetiva é desempenhada por uma gama bem extensa 

de outros servidores. Dito de outra forma, de nada adiantaria impor que 

policiais militares estivessem em atividade sem que guardas municipais, 

delegados de polícia, agentes penitenciários, entre outros, também atuassem 

regularmente", ponderou o magistrado. 

O desembargador também menciona que o momento escolhido para a 

paralisação das duas categorias foi extremamente inoportuno, detendo em 

vista a realização do Corso de Teresina, prévia carnavalesca considerada o 

maior desfile de carros enfeitados do mundo. 

"[...] é possível vislumbrar que o desencadeamento do movimento paredista é, 

no mínimo, inadequado, haja vista que marcado para o dia do Corso de 

Teresina, o maior evento popular da cidade, com um volume médio de 300 mil 

pessoas. Tal circunstância apenas reforça os indicativos de abusividade do ato, 

devendo ser imediatamente tolhido, sob pena de se impor à população o custo 



de um litígio que deveria ser restrito apenas entre os servidores e a 

administração", acrescenta. 

A decisão do desembargador José Francisco do Nascimento atende a uma 

ação de dissídio coletivo ajuizada pelo município de Teresina e pela 

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), por meio do 

procurador Júlio César da Silva Carvalho. Tendo como partes requeridas o 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm) e o 

Sindicato dos Guardas Civis Municipais de Teresina (SindGCM). 

Sindserm vai recorrer da decisão 

No final da tarde desta sexta-feira, o dirigentes do Sindserm e do SindGCM 

reuniram-se para acertar a unificação dos movimentos das duas categorias. 

Segundo Sinésio Soares, presidente do Sindserm, os servidores públicos 

municipais estão há quase dois anos sem reajuste salarial, o que é 

inconstitucional. 

Ele afirma que na manhã deste sábado as categorias vão se reunir em 

assembleia geral para decidir que passos irão tomar. Ademais, o sindicato irá 

recorrer da decisão do desembargador. 

Sinésio disse estranhar a rapidez com que o desembargador avaliou a questão 

e julgou o dissídio coletivo ajuizado pela Prefeitura de Teresina. "Pode ser que 

ele não tenha avaliado alguns pontos importantes. Por isso, nós vamos recorrer 

e amanhã nós vamos analisar toda essa situação [...] Acreditamos que, pela 

velocidade dessa decretação de ilegalidade, certamente o desembargador não 

percebeu que nós estamos em greve porque o prefeito está rasgando a 

Constituição Federal, há quase dois anos sem conceder reajuste", afirmou 

Sinésio Soares. 

Os agentes de trânsito iniciaram a paralisação na quinta-feira, e planejavam 

permanecer parados até a noite de sábado. Já os guardas municipais 



marcaram a paralisação para começar às 10 horas deste sábado, 

prosseguindo até as 10 horas de terça-feira. 

Agentes de trânsito querem PCCS 

Os agentes de trânsito querem a aprovação de um Plano de Cargos, Carreiras 

e Salários (PCCS) próprio para a categoria, mas afirma que a Prefeitura de 

Teresina tem ignorado sistematicamente as reivindicações há quase dois anos, 

o que obrigou os servidores a realizarem uma paralisação de 48 horas, nos 

dias 17 e 18 de janeiro deste ano, e este novo movimento paredista, de 72 

horas. 

Além do PCCS, os agentes de trânsito pedem reajuste salarial, melhores 

condições de trabalho e querem que o cargo passe a ser de nível superior. 

Ainda na quinta-feira, quando a nova paralisação foi confirmada pela categoria, 

a a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema) 

divulgou uma nota em que afirma que já concordou em mudar a carreira para 

nível superior.  

Uma nova rodada de negociações entre os agentes de trânsito e a Prefeitura 

está agendada para a próxima quarta-feira (7). 

Por: Cícero Portela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIPPING SINDSERM – 05 DE FEVEREIRO DE 2018 

PORTAL O DIA: https://www.portalodia.com/noticias/piaui/agentes-da-strans-confirmam-

paralisacao-ate-o-dia-do-corso-313090.html 

Agentes da Strans confirmam 
paralisação até o dia do Corso 
Servidores iniciaram movimento a partir desta quinta-feira (1º), e 
devem continuar parados até o sábado, mas diretor da Strans garante 
que operação do Corso não será prejudicada. 

01/02/2018 15:20h - Atualizado em 01/02/2018 16:41h 

Em assembleia geral realizada nesta quinta-feira (1º), os agentes de trânsito de 

Teresina decidiram manter a paralisação por 72 horas, que inicia hoje e vai até 

o sábado (3), quando acontece o Corso de Teresina, considerado o maior 

desfile de carros enfeitados do mundo, conforme levantamento feito 

pelo Guinness Book. 

Os agentes aguardavam uma contraproposta da Prefeitura, mas até agora ela 

não ocorreu, havendo apenas a promessa de uma nova reunião para a próxima 

quarta-feira (7). 
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Agentes da Strans estão paralisados até o sábado (Foto: Elias Fontinele / O DIA) 

Em entrevista ao portal O DIA, um agente informou que o aviso da paralisação 

foi protocolado no prazo legal junto à Superintendência Municipal de 

Transportes e Trânsito (Strans), e o movimento contará, ainda, com a 

realização de dois atos em protesto à gestão do prefeito Firmino Filho (PSDB). 

O primeiro será realizado na manhã desta sexta-feira, em frente ao Palácio da 

Cidade, e o segundo ato acontece na manhã de sábado, em frente à 

superintendência, situada na Avenida Pedro Freitas, bairro Vermelha, zona sul 

da capital. 

Os agentes reivindicam a aprovação de um Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários (PCCS) próprio para a categoria, uma demanda que, segundo eles, foi 

apresentada à Prefeitura de Teresina há quase dois anos. 

Além do PCCS, também está na pauta de reivindicações o reajuste salarial e 

melhorias nas condições de trabalho. 

Eles ainda pedem que o cargo de agente de trânsito passe a exigir formação 

de nível superior, o que, segundo eles, resultaria numa natural valorização do 

salário pago à categoria. Hoje, é exigido apenas nível médio para quem deseja 

ocupar o cargo, cujo vencimento básico inicial fica em torno de R$ 1.700. 

"Vários órgãos de trânsito de outras cidades no país, inclusive no município de 

São Raimundo Nonato, já exigem formação superior para o cargo de agente de 

trânsito. Então, aqui em Teresina há essa defasagem. Até porque o nível de 

qualidade técnica exigido dos agentes é muito elevado, hoje, o que faz com 

que os próprios trabalhadores busquem mais conhecimento para atender 

melhor a população", afirmou um agente, que pediu para ter a identidade 

mantida em sigilo. 

Os agentes afirmam que a Prefeitura de Teresina tem mantido uma postura 

"desrespeitosa", ignorando as demandas apresentadas pela categoria. Por 

conta disso, os servidores já haviam realizado outra paralisação nos dias 17 e 

18 de janeiro. 



"Desde que fizemos essa paralisação de 48 horas, no mês passado, a 

Prefeitura tem adiado semana após semana a reunião com nossa categoria. E 

isso nós consideramos desrespeitoso. Parece que estão empurrando com a 

barriga. Agora, mesmo com a promessa de haver uma reunião na próxima 

quarta-feira, esta nova paralisação, de 72 horas, será mantida, até porque ela 

foi aprovada em assembleia geral. Se tivéssemos recebido logo uma 

contraproposta da Prefeitura antes da assembleia, poderíamos ter cancelado a 

paralisação, mas isso não ocorreu", conclui o agente. 

Coronel Jaime diz que Corso não será prejudicado 

De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina 

(Sindserm), que representa a categoria, durante as 72 horas de paralisação 

será mantido o percentual mínimo de servidores trabalhando exigido por lei, 

que é de 30%. 

 

Atualmente, a Strans possui cerca de 140 agentes de trânsito na capital. 

Coronel Jaime Oliveira, diretor de operações e fiscalização da Strans (Foto: Lina Magalhães / Arquivo O DIA) 

O coronel Jaime Oliveira, diretor de operações e de fiscalização da Strans, 

afirma que a paralisação dos agentes não vai prejudicar o trânsito na capital, 

tampouco a realização do Corso no próximo sábado. 



Jaime Oliveira afirma que, para organizar o trânsito nas imediações da Avenida 

Raul Lopes, a Strans vai contar com o reforço de equipes da Companhia de 

Policiamento Independente de Trânsito (CIPTran), e do Batalhão de Polícia 

Rodoviária Estadual (BPRE), que normalmente já atuam no evento. 

O diretor da Strans afirma que o órgão está preparado para atuar até mesmo 

com menos agentes do que o percentual  mínimo exigido por lei, de 30%, que o 

sindicato garantiu que será mantido. 

"Quando acontece uma paralisação de servidores públicos, a instituição precisa 

trabalhar com o que tem. Então nós vamos trabalhar com os seis agentes que 

são comissionados, e, portanto, não podem paralisar, além de nove que não 

vão aderir, o que dá 15 agentes, que vão se desdobrar nos três turnos. Além 

disso, nós temos um convênio com a Polícia Militar, que vai nos auxiliar a suprir 

essa carência de agentes, através de equipes da CIPTran e do BPRE. Sendo 

assim não vai haver nenhum prejuízo no controle do trânsito da capital nem na 

operação do Corso", afirma o coronel Jaime Olivera. 

Prefeitura diz que já aprovou exigência de formação superior para 

agentes de trânsito 

Em nota divulgada nesta quinta-feira (1º), a Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos (Sema) informou que, em reunião 

realizada na última quarta-feira (31), apresentou à comissão de agentes de 

trânsito da Strans a aprovação da mudança da carreira para nível superior – 

uma das principais reivindicações da categoria na negociação do Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).  

“Um dos principais pleitos dos agentes de trânsito era alterar o nível da 

categoria de médio para superior. E o prefeito, sensível à causa, concordou 

com a mudança a partir do próximo concurso público a ser realizado para o 

cargo. No entanto, ainda não está definida a repercussão desta alteração no 

salário do agente de trânsito, que ficou para ser discutida a partir da próxima 

semana”, informou o secretário Francisco Canindé.  



“Tudo tem que ser discutido com bastante precaução, observando os impactos 

financeiros e orçamentários”, completou o gestor. 

Diante do avanço das negociações, a Prefeitura de Teresina está surpresa com 

a decisão da categoria que havia informado, via ofício do Sindserm, que 

apenas paralisaria as atividades em caso de retaliação, o que não houve até o 

presente momento. 

Por: Cícero Portela 

 


