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Ofício nº. 007-2021.                                       Natal/RN, 12 de março de 2021. 
          
                                    
Ilmo. Sr. 
Jonielson Pereira de Oliveira 
Diretor Geral do DETRAN-RN 
NESTA 
 
 
Assunto: Solicitação de providências em caráter de urgência. 
 
 

Senhor Diretor Geral, 

 

Em face de Assembleia Geral Extraordinária dos(as) trabalhadores(as) do DETRAN-RN, 

realizada no último dia 11 de março de 2021, remotamente, considerando que: 

1) A Pandemia da Covid-19 está numa situação mais grave que o período anterior, quando 

foi necessário suspender as atividades presenciais da Autarquia; 

2) Existem problemas com o plano de saúde em que cobranças são feitas sem o devido 

processo negocial com a categoria, além de falhas no atendimento que precisam ser sanadas;  

3) Há necessidade de dá celeridade as pendências da pauta de reivindicações da categoria 

referente à campanha salarial e de melhorias nas condições de vida e trabalho dos(as) servidores(as). 

Os(as) servidores resolvem reivindicar o que segue: 

a) Suspensão de todos os atendimentos presenciais na Autarquia com vistas à proteção 

dos(as) servidores(as) e seus dependentes, como também aos usuários, de proliferação da pandemia da 

Covid-19, incluindo aí a não submissão de vistoriadores(as) a atendimento privilegiado aos donos de 

concessionárias, contrariando assim, as recomendações sanitárias para o combate ao novo Coronavírus, 

como também a quebra do princípio da isonomia, já que os usuários(as) particulares não terão o mesmo 

tratamento; 

b) Que a direção do DETRAN-RN, convoque uma reunião com representantes da Hapvida, 

com a participação da direção deste Sindicato e a fiscal do referido plano, com objetivo de negociação 

frente às cobranças do citado plano de mais de um boleto dentro do mês, como também, reclamações 



de trabalhadores do precário atendimento em algumas especialidades, que tem provocado prejuízos à 

categoria. 

c) Confirmar presença na reunião, dia 22, com vistas a avançarmos no tocante a execução 

do concurso público em 2021, como também podermos avançar na tramitação do projeto de 

reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, bem como que sejam agilizados todos os 

processos pendentes de liberação do orçamento para que sua execução se dê o mais ágil possível assim 

que o mesmo for autorizado. 

Em razão da gravidade da pandemia em nosso país e no Rio Grande do Norte, onde segundo a 

própria Governadora, que considera a região metropolitana de Natal como epicentro da crise, 

reivindicamos que considere o “ponto 1” e, consequentemente, o “item a” desse texto como de urgência 

e aguardando breve retorno dos pleitos acima citados, renovamos protestos de estima e apreço. 

Atenciosamente, 

 
 
 

Zilta Nunes de Oliveira 
Coordenadora Geral do SINAI 


