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Isenção do Vale Transporte 

  PLANTÃO DA DR NA CENTRAL 

Deputado Federal recebe DR MP instaura inquérito Civil 

para apuração de  

irregularidade no convênio 
DSV/GCM 

A Promotoria do MPT 

SP instaurou o Inquérito 

nº 14.0695.0000114/2015 

-1 a partir de consulta fei-

ta pela Diretoria de Repre-

sentação indicando irregu-

laridade no credenciamen-

to de guardas para a fisca-

lização do trânsito. O en-

tendimento do MP é de 

afronta ao Art. 144, § 10, 

Inc.II da Constituição Fe-

deral para isso ser anali-

sado, apurado, dentro dos 

princípios constitucionais, 

é que se instaurou o in-

quérito. Outras ações 

também estão sendo to-

madas para que a lei seja 

efetivamente cumprida. 

O Diretor de Represen-

tação, Leandro Camargo es-

teve com o Deputado João 

Paulo Papa, onde foi entre-

gue texto com alteração do 

artigo 280 do CTB para ter 

harmonia com a Emenda 82.  

O deputado colo-

cou seu mandato a 

disposição dos 

agentes de trânsi-

to, ainda encam-

pará a luta para 

inserir esses profissionais no 

sistema nacional de segu-

rança pública, possibilitando 

a utilização de recursos fe-

derais para o aparelhamento 

dos órgãos, como viaturas, 

melhorias de prédios, etc.. 

Pessoas com defici-

ências temporária ou per-

manente, com comprome-

timento da mobilidade, 

mas que precisam se loco-

mover no município e/ou 

região metropolitana de 

São Paulo têm isenção de 

tarifas no transporte pú-

blico coletivo. 

O interessado deve-

rá solicitar junto ao seu 

médico/hospital, relatório 

médico e/ou funcional pa-

ra solicitação do “Bilhete 

único Especial – Pessoa 

com Deficiência”, para 

que haja caracterização 

da doença junto à perícia 

médica conveniada com a 

São Paulo Transporte. 

Maiores informações po-

derão ser obtidas nos pos-

tos de atendimento da 

SPTrans. 

Neste final de semana devido as 

manifestações que ocorrerão na cida-

de, o Diretor de Representação estará 

de plantão na Central de Operações 

para acompanhar o corpo operacional 

que estará nas ruas.   

Sétima Folga 

A DR parabeniza aos 

funcionários da Central, que 

passarão a receber a sétima 

folga, e a Diretoria de Repre-

sentação só fez cumprir o 

que é de direito. E reiteramos 

que estaremos de olho e não 

deixaremos que interfiram 

nesses direitos, como estão 

“alardeando”. E ainda conti-

nuamos cobrando sobre o 

mobiliário adequado.    

  

Posse 

DR participou da ceri-

monia de posse do novo se-

cretario do Emprego e Rela-

ções do Trabalho do Estado 

de São Paulo, José Luiz Ribei-

ro, afirmou que irá fazer do 

nosso Estado um exemplo de 

políticas públicas voltadas ao 

emprego.  

 

Horário Móvel 

Em reunião na Sumi-

douro os empregados questi-

onaram a forma que foi im-

plantado o horário móvel, pa-

ra aqueles que precisam de 

um horário diferenciado. A DR 

através de reunião com o GRH 

e o set solicitou alteração para 

dar mais qualidade e agilidade 

no trabalho desenvolvido por 

esses empregados. Parabéns a 

todos.  

 

20º Congresso  

Brasileiro de  

Transporte e Trânsito 

 De 23 a 25/6, ocorrerá em 

Santos o 20º Congresso Brasi-

leiro de Transporte e Trânsito. 

Foram aprovados 13 trabalhos 

técnicos pela ANTP, promotora 

do evento, envolvendo 11 em-

pregados da CET. Conheça os 

inscritos no site da DR. 

 

GTE SO 

Foi aprovada em RD a 

sublocação de imóvel para as 

instalações da GET SO. Rua 

Laguna, 1.170 – Santo Amaro.  

 


