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Peão!Peão!
RádioRádio

Nada funciona mais do que a rádio peão! ...E atrapalha todo mundo!
Confira as informações com a equipe da DR e ajude a por um fim na Rádio Peão!
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Diretor de Representação - Leandro Camargo e Conselheira Adm. - Malu

Em novo endereço

1188 vai ficar!

Treinamento para 

Copa do Mundo de 2014

A CET vem passando por uma degradação 

intensa nas condições de trabalho dos 

empregados da empresa. São muitas as 

dificuldades em todas as áreas com mobiliário, 

equipamentos, iluminações, instalações precárias, 

carpetes descolados, goteiras, entre outras, 

situações nada condizentes com as regras de 

saúde e segurança. Todos sabem que os piores 

exemplos são a GET SO (Ponte João Dias) e a 

jornada de trabalho da operação.

Esta nova gestão da CIPA, terá todo apoio da DR. Iremos trabalhar  

para fortalecer nossa ação em conjunto, alcançarmos as necessidades 

urgentes e melhores condições de trabalho para todos.

O prédio da Bela Cintra, onde está a Central de Operações, vem 

passando por reparos, que são necessários, mas que modificam a rotina 

daquele local de trabalho.

A manutenção do serviço 1188, no prédio com o DOC é uma 

reivindicação dos empregados, encaminhada pela DR, na semana passada, 

que foi atendida. 

O Sindicato quer ampliar seu atendimento aos associados e pra isso 

está mudando suas instalações para a Rua Jesuíno Pascoal nº 51, Santa 

Cecília próximo à Igreja e a aproximadamente 250 metros da Estação de 

Metrô da Santa Cecília.

É um sobrado que permitirá ampliar o horário de atendimento aos 

sócios, podendo ser utilizado para reuniões à noite, aos sábados e 

domingos, com os trabalhadores.

No dia 28 o Sindviários já estará atendendo na nova sede. E todos 

estão convidados para conhecer o novo espaço.

Na próxima semana inicia a capacitação dos 

operadores para a Copa 2014. A primeira turma será no 

dia 30/10, das 14 às 18hs, no campus centro Anhembi 

Morumbi, no Brás. 

O curso é desenvolvido para os profissionais que têm ligação indireta 

com o segmento turístico, mas que são de suma importância para compor a 

imagem da cidade e por consequência a que será passada aos nossos 

visitantes. 

A DR integra este programa como parceira e estará lá para 

acompanhar todo o processo, pois sabemos que precisamos nos preparar 

para atender este evento grandioso, que é a Copa do Mundo de 2014, aqui 

no nosso país.   
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