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GREVE DETRAN

Prestes a completar 
dois meses no próximo 
dia 11 de novembro, a 
greve dos servidores do 
Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-MT) 
segue firme em todo o 
Estado. Em Tangará da 
Serra, os atendimentos 
estão sendo realizados 
de forma parcial, o que 
tem mantido o rotinei-
ro fluxo de pessoas na 
sede da  22ª Circunscri-
ção Regional de Trânsito 
(Ciretran).

De acordo com a di-
retora regional do Sin-
dicato dos Servidores do 
Detran (Sinetran), Roseli 
da Silva, os serviços de 
licenciamento, abertura 
de processo e habilita-
ção estão funcionando 
normalmente em Tanga-
rá da Serra.

“Todos os serviços 
possuem uma determi-
nada demanda, mas esse 
da abertura de processo 
está prejudicado, pois 

não estão sendo con-
cluídos devido ao setor 
de vistoria que não está 
funcionando”, comen-
tou a diretora, destacan-
do que  o usuário que 
não conseguir abrir o 
processo nesse período 
de greve, não deverá ser 
prejudicado.

“A coordenadoria da 
Renavam sempre baixa 
uma portaria para isen-
tar as pessoas que foram 
prejudicadas nesse pe-
ríodo de paralisação. (…) 
Os demais serviços estão 
sendo oferecidos de for-
ma  parcial”, reforçou a 
responsável.

Ainda segundo ela, 
não houve nenhum 
avanço com o Gover-
no do Estado sobre a 
atualização da tabela 
salarial, principal rei-
vindicação da categoria. 
“Nós deflagramos essa 
greve porque estávamos 
em negociação desde 
janeiro. Apresentamos 
ao Governo do Estado 
uma proposta, mas não 
recebemos uma contra-
proposta. (…) Não é nos-

so interesse que a greve 
perdure por mais  tempo, 
porém agora depende do 
Governo do Estado. En-
quanto não houver ne-
gociação, não vamos pôr 

fim na greve”, enfatizou 
a diretora regional.

Além de Tangará da 
Serra, outras 29 unida-
des do interior estão com 
o atendimento parcial. 

Recentemente, a Casa 
Civil informou que no 
momento não é possível 
apresentar uma propos-
ta aos servidores do De-
tran, porque a atual ges-

tão ultrapassou o limite 
de gastos no segundo 
quadrimestre deste ano, 
o que já foi alertado pelo 
Tribunal de Contas do 
Estado (TCE).
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Em greve desde setembro, Ciretran 
mantém atendimento parcial em Tangará

Serviços de  licenciamento, abertura de processo e habilitação estão funcionando normalmente na 22º Ciretran


