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FILIADO A INTERSINDICAL 

Ofício Especial nº. 10-2020.                               Natal/RN, 16 de agosto de 2020. 

 

 

Ao Ilustríssimo Senhor, 

Jonielson Pereira de Oliveira 

Diretor Geral do Detran-RN 

 

Assunto: Plano de saúde e retorno das atividades dos servidores do DETRAN. 

 

Senhor Diretor, 

 

Em conformidade com as deliberações da categoria em Assembleia Geral Extraordinária, 

realizada na data desta sexta-feira, na forma on-line, respeitando-se o isolamento social, os (as) 

servidores (as) avaliaram e encaminharam o que segue: 

1) Reivindicar audiência conjunta com o Secretário Chefe da Casa Civil, para tratar do plano 

de saúde da categoria. Objetivo é que seja formalizado aos (as) servidores, além da tramitação do 

processo licitatório, em paralelo, a regulamentação do citado direito via projeto de Lei assegurando 

um direito de aproximadamente 30 anos; 

2) Reivindicar a V.Sa., bem como ao governo Estadual, o adiamento do retorno das atividades 

presenciais do DETRAN-RN, onde identificamos lacunas que colocam em risco à saúde e a vida de 

servidores e usuários, como: 

2.1) Testes rápidos para servidores que serão obrigados a retomar o trabalho de forma 

presencial; 

2.2) Pouca ou insuficiente campanha de mídia para à população, podendo implicar em grande 

procura do público usuário ao Detran-RN de forma desorganizada, podendo comprometer um retorno 

das atividades presenciais de forma segura para usuários e servidores; 

2.3) Muitas dúvidas dos (as) servidores que atendem ao público como vistoriadores, auditores, 

entre outros, que compromete a execução de um protocolo seguro que proteja a todos (as); 

2.4) Ausências de pias para lavar as mãos na vistoria em várias localidades do estado onde não 

há esse equipamento essencial para o combate ao CORONAVÍRUS; 

2.5) Vistorias eletrônicas ainda demanda tempo para ser colocada em prática em sua plenitude; 



2.6) Os agendamentos devem considerar a capacidade reduzida no atendimento diário e isso 

não está o suficiente observado para os (as) servidores no aspecto quantitativo. Qual a capacidade total 

de atendimento do Detran sem a pandemia e qual o percentual desse atendimento durante a pandemia? 

2.7) Há informações que o DETRAN-RN não conseguiu uma quantidade suficiente de EPI’s. 

Qual a posição oficial da direção do órgão quanto a esse quesito? 

2.8) O funcionamento das clínicas privadas nos ambientes públicos das centrais do cidadão 

permite a uma aglomeração de usuários (as). Que medidas o Detran-RN está tomando para que as 

empresas privadas usem de seus imóveis, equipamentos e espaços próprios, como deve ser? 

Por fim, senhor diretor, conforme ofícios anteriores, com as contribuições da categoria para 

um retorno mais seguro, ainda não estarem a disposição dos (as) trabalhadores, como alguns citados 

acima, o conjunto dos (as) servidores dessa autarquia reivindicam mais tempo para que o Detran se 

adeque o mais próximo possível de um ambiente seguro para servidores e usuários poderem 

frequentar a autarquia com a certeza que a saúde e a vida de todos está sendo devidamente colocada 

em primeiro lugar. 

Para fazer um paralelo ao que apresentamos V.Sa. bem sabe que o Governo do Estado está 

prorrogando o retorno às aulas presenciais nas escolas. Pois bem. O Detran-RN é um ambiente muito 

mais suscetível a contaminação do covid 19 que uma escola. Enquanto a mesma tem um público fixo, 

que pode muito bem ser melhor monitorado, formado de professores, profissionais e estudantes, o 

Detran conta com um público fixo os (as) servidores e sua direção. O público usuário do Detran é 

bastante rotativo, portanto, o risco de contaminação é muito alto. Se o governo entende que o 

momento não é propício para o retorno das escolas nesse momento, porque com o DETRAN-RN é 

diferente? 

Nesse sentido renovamos nosso pleito de adiamento das atividades presenciais nesse momento 

e uma melhor preparação do DETRAN-RN para maior proteção a saúde e a vida de usuários (as) e 

servidores da autarquia. 

Na certeza de atendimento ao nosso pleito renovamos protestos de estima e apreço. 

 

Atenciosamente, 

 

SINAI – ASTRAN – OLT 

 


