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CONFUSÃO E SPRAY

Três servidores do Detran de MT são detidos em protesto em
frente ao Paiaguas
Categoria está em greve desde setembro e pede aplicação de nova tabela salarial

Da Redação
LEONARDO HEITOR 

Três servidores do Departamento Estadual de Trânsi
(Detran) foram detidos na manhã desta terça-feira durante u
protesto em frente ao Palácio Paiaguas. A categoria entrou e
confronto com policiais militares, que barraram a entrada deles n
sede do Governo do Estado.

Integrantes da manifestação denunciaram que foram recebido
com spray de pimenta e gás lacrimogênio pelos militares. Um víde
mostra os policiais fazendo a detenção de uma mulher e u
homem, vestindo camisas do sindicato da categoria. Um polici
aplica um "mata leão" no servidor, que resiste.

Em greve desde setembro, os servidores intensificaram 
protesto nesta semana. Os servidores protestam pela aplicação d
nova tabela salarial, que prevê reajuste nos vencimentos d
categoria. Além disso, são contra a PEC (Proposta de Emend

Constitucional) que prevê o "Teto de Gastos" no Estado. 

De acordo com a presidente do Sindicato dos Servidores do Detran, Daiane Renner, a polícia manteve os três servidore
por 40 minutos dentro da viatura em frente a Casa Civil do Governo. Eles só saíram de lá com a chegada da imprensa 
foram levados para a Central de Flagrantes de Cuiabá. A assessoria jurídica do sindicato acompanha a situação do
servidores.

LIBERADOS 

Os servidores públicos detidos na manifestação do Detran foram liberados após assinarem um termo circunstanciado n
delegacia do Planalto. Porém, no local ainda houve confusão quando o pai de uma servidora tentou acesso a filha. E
chegou a ser detido.
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