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Peão!Peão!
RádioRádio

Nada funciona mais do que a rádio peão! 
. . . E  a t r a p a l h a  t o d o  m u n d o !
Confira as informações com a equipe da DR
 e ajude a por um fim na Rádio Peão!

Fim das visitas!
Início de um novo ciclo
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PLANTÃO DA EQUIPE NAS ÁREAS

Comissão para Apuração de Ocorrências 

com Veículos da Frota - CAO
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Algumas gerências estão tentando promover “trocas casadas”, 

desrespeitando os critérios do BTE.  Já trouxemos o assunto aqui e 

continuamos alertando, principalmente agora, na finalização do PDV, 

para que todos contribuam com a mobilidade na empresa de forma 

mais criteriosa dentro das regras, para não haver desigualdades e 

casuísmos, para a readequação das vagas. 

BTE

Após a visita do Diretor, nossa equipe iniciará plantões em todas as 

áreas, para criar uma dinâmica de retornos de encaminhamentos. O que 

irá também, possibilitar aos empregados ausentes, no momento da nossa 

visita, um contato mais direto conosco, em seu local de trabalho e no 

decorrer da jornada. Enfim, estabelecer com os empregados o exercício 

da democracia no mandato, que é nosso compromisso de campanha. 

A empresa Arcolimp, por ter seu quadro de funcionários reduzidos, por 

conta própria resolveu diminuir o fornecimento de papel higiênico e papel 

toalha em todas as áreas da CET.  

Hoje, o abastecimento foi normalizado conforme previsto em contrato.   A 

DR acionou o GRA salientando a necessidade de aplicação de multa no contrato 

da empresa Arcolimp. O dito contrato tem vencimento para dezembro/2013. 

A primeira reunião com a participação desta gestão, na CAO ocorreu no 

dia 28/8. E a representante da equipe da DR: é a Cristiane (Cris). Essa 

comissão divide os casos por categorias: Casos fortuitos (acontecimentos 

inevitáveis); Acionamento de terceiros (munícipes); Indenizados pela empresa 

e Indenizados pelos funcionários. 

Foram analisados 65 casos neste dia, no qual concedeu-se isenção para 

81% dos envolvidos e  responsabilizando apenas 12 empregados.   

O que todos devem saber e ter muita atenção: O julgamento dos 

RAT’s é baseado no parecer do Jurídico da empresa, que por sua vez é baseado 

no BO e no relatório do empregado. Por isso, quando fizerem o BO e o relatório 

da ocorrência, que este seja bem detalhado e se necessário solicite auxilio do 

superior imediato.   

A DR está a sua disposição, entre em contato conosco para 

esclarecimento de dúvidas. 

A DR está encerrando o primeiro ciclo de visitas às áreas. Encontramos muitos 

problemas, em geral de mobiliário; manutenção predial e condições de trabalho; necessidade 

de fluxos com mais recursos (base de dados, sistemas e ferramentas básicas, como por 

exemplo, autocad e equipamento adequado). 

E com o encerramento do PDV, em 16/9, a DR defende a adequação das vagas para 

movimentação através do BTE e das certificações, antes do concurso público. Acreditamos 

haver outras possibilidades de readequações, em benefício da garantia do descanso semanal 

como prevenção da saúde e qualidade de vida dos empregados. 

Em cada visita da DR foram elaborados relatórios com diagnósticos e sugestões, que 

serão encaminhadas às Superintendências e as demais Diretorias, como contribuição dos 

empregados para composição do orçamento /2014. 

Algumas vezes há a necessidade de novo agendamento de nossas visitas, em função 

da dinâmica de cada área, por isso pedimos a compreensão e colaboração de todos. 

Faça contato acessando os canais de comunicação. Venha visitar nossa equipe de 

trabalho, trazendo ideias e sugestões. Participe! 
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