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DR nas áreas

Recredenciamento do Hospital Santa Catarina
Mais uma VITÓRIA!!!

Aprovado o reajuste do PPR

Semana Nacional do Trânsito

Maratona de Revezamento

O Acordo Coletivo/13 dos em pregados da CET foi finalizado 

com  10,59%  de reajuste no PPR para o ano de 2014, no valor 

de R$ 3357,51. A  DR parabeniza o Sindviários pela condução 

das negociações. M ais inform ações, veja o boletim  do 

Sindviários de nº 261. 

As negociações com o Hospital Santa Catarina e a Diretoria da 

CET foram intensas, que resultou no recredenciamento do 

Hospital ao PAMO, com ampliação no quadro de atendimento.   

A DR agradece o empenho do GRH/PAMO neste processo.  

Durante toda a semana a DR percorreu várias áreas para se 

reunir com os empregados da CET e, na oportunidade buscou 

esclarecer as dúvidas de todos que querem saber como ficou o 

Programa de Desligamento Voluntário, entre outros assuntos. 

Vamos ficar atentos, para não perdermos a oportunidade!  

A Semana Nacional do Trânsito, prevista no artigo 326 do 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que se realizará de 18 a 

25 de setembro, abordará o tema ‘Álcool, outras drogas e a 

Segurança no Trânsito – Efeitos, responsabilidade e escolhas’. 

Terá a missão de fazer refletir sobre a responsabilidade 

enquanto cidadão e integrante do sistema viário. 

A Secretaria Municipal de Transporte já está elaborando 

propostas para a agenda de eventos da cidade, que deverá ser 

aprovada pelo Prefeito. 
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Já iniciaram as inscrições para a 10ª edição da Maratona de 

Revezamento Ayrton Senna Racing Day. Essa maratona é para 

equipes de dois, quatro e oito participantes na distância de 

42,2 km, que ocorrerá no dia 01/12, lá no autódromo de 

Interlagos. 

A DR está trabalhando para oferecer aos nossos atletas um 

suporte cada vez melhor. E estaremos ajudando você a montar 

a sua equipe e preparar-se para dar a largada. Nesta prova 

você tem tudo para ser o campeão. Vamos lá? Entre em 

contato com a DR. 

E atenção, esperamos por vocês no próximo evento, que será 

no dia 7 de setembro, com novidades. 

AGOSTO

www.facebook.com/democraciaerenovacao
www.twitter.com/cetdr (@cetdr)

www.drcet.com.br
e-mail: dr@drcet.com.br

tel: 11 3396 8291/ 8081/ 8082/ 8083
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