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DR acompanha melhorias 

no PAT Campo Limpo 

Iniciaram as obras de 

reestruturação do PAT 

Campo Limpo para melho-

rias das condições na qua-

lidade do ambiente de tra-

balho e, primordialmente, à 

saúde de todos.  

E a equipe da DR es-

teve no local acompanhan-

do as obras de reestrutura-

ção dos telhados, que esta-

vam com vazamentos. For-

ros estão sendo instalados 

para proporcionar tempera-

tura agradável.   

 A DR continua firme 

no seu proposito de con-

quistas para melhorias nas 

condições de trabalho em 

todas as unidades da CET.   

PLANMOB e Rede noturna CMTT e CONSAD 

  

ASSEMBLEIA DA COOPERCREDI 

Aconteceu no dia 

24/02 a reunião conjunta 

dos Conselheiros de Admi-

nistração CET/

SPTRANS, Conselho Muni-

cipal de Trânsito e Trans-

porte CMTT e GT de Mobili-

dade do Conselho da Cida-

de, com a participação do 

Prefeito para lançamento 

da etapa participativa do 

Plano de Mobilidade da Ci-

dade de São Paulo – Plan-

mob e lançamento do 

“Noturno” (Rede de Ônibus 

da Madrugada). 

A partir de 28/02, a 

cidade contará com a circu-

lação de ônibus durante as 

24 horas do dia. Na ma-

drugada, o Noturno aten-

derá todas as regiões da 

cidade, da meia noite às 

04hrs00.  Serão 50 linhas 

estruturais, com intervalos 

de 15 minutos e 101 linhas 

locais com intervalos de 30 

minutos, com conexões em 

34 terminais, 160 outros 

locais e estações de Metrô.  

Para incorporar a es-

se novo sistema foi apre-

sentado o aplicativo 

“Coletivo da Madrugada”, 

que pode ser acessado no 

Google Play, de qualquer ce-

lular. 

O Prefeito também 

lançou na reunião a etapa da 

participação social na cons-

trução do Plano de Mobilida-

de Urbana – Planmob. O Pla-

no orientará as ações, proje-

tos e investimentos em mo-

bilidade urbana, em curso 

para os próximos anos, a 

partir das diretrizes do Plano 

Diretor Estratégico. 

A população terá opor-

tunidade de opinar nas 32 

reuniões nas subprefeituras, 

nas 10 reuniões temáticas e 

audiências públicas, além 

de poder participar também 

acessando textos e respon-

dendo perguntas no formu-

lário de levantamento de 

opinião no si-

te www.prefeitura.sp.gov.br

/cidade/secretarias/

transportes/planmob. 

A participação dos tra-

balhadores da CET e 

SPTRANS foi destaque nos 

pronunciamentos do Prefei-

to e do Secretário. 

O Diretor de Repre-

sentação, Leandro Camar-

go, já tem agendado, no 

dia 09 de março de 2015, 

reunião com o deputado Jo-

ão Paulo Papa. Para tratar 

sobre a ilegalidade na fisca-

lização de trânsito pelas 

Guardas Municipais, inclu-

são dos agentes de trânsito 

no fundo Nacional de Segu-

rança Pública.  

Na ocasião, o Diretor 

de Representação iniciará 

as discussões para inserir-

mos na Câmara Federal 

uma frente parlamentar, vi-

sando os interesses dos 

agentes de trânsito, não só 

de São Paulo, mas de todo 

o Brasil. 

Ações da DR na  

Câmara Federal 

Acontece neste domingo, 01/03, Assembleia Ex-

traordinária e Ordinária da SICCOB COOPERCREDISP, na 

sala Rino Levi, 23º and., no Hotel Excelsior, av. Ipiranga, 770 

– Republica. 

Terá como pauta: Proposta de incorporação da SICOOB 

OZAZCRED, com protocolo de intenção e eleição dos membros da 

Comissão Mista. Haverá ainda prestação de contas do exercício de 

2014. Entre outros pontos. Compareçam! 
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