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Na COPA 2014, a CET foi a campeã!

DR acompanha promulgação da PEC 77

Revisão do PCCS

Visita às áreas

Isaias, dep. Arlindo Chinaglia e Bravo

A DR acompanhou em Brasília a 

promulgação da PEC 77, que 

regulamenta a carreira do agente de 

trânsito. O Plenário do Senado estava 

repleto de trabalhadores, que

aguardavam ansiosos a efetivação da 

profissão. 

Após a participação histórica da promulgação da lei que 

regulamenta a profissão, a Equipe da DR ainda esteve nos Gabinetes 

do Deputado Daniel Almeida para articularem sobre a inclusão dos 

Agentes de trânsito no Pronasci e com o Deputado Amauri Teixeira 

para ressaltarem a importância da inclusão dos Agentes no projeto de 

lei 92/2013 e 6456/2013, que trata sobre a periculosidade. 

Aconteceu entre sindicato e empresa a primeira reunião da 

revisão do Plano de Carreira e Salários. Um acontecimento histórico 

dentro da empresa e esperado por anos pelos trabalhadores da CET 

e, que infelizmente não era levada a sério por gestões anteriores. 

Aguardamos informações formais do Sindicato, para não criarmos 

expectativas ilusórias.    

Sorteio do PAF

 

Em continuação ao ciclo de visitas do Diretor de Representação, 

esta semana Leandro Camargo e equipe estiveram na GET LE, Pat 

Leopoldina e  Detran Armênia/Alberto Lion.  

RD discute reajuste de hospitais
A DR  discutiu em reunião de diretoria a pauta sobre o reajuste 

de alguns hospitais do PAMO, que após amplo debate, foram 

reajustados oito hospitais, sendo que seis corriam o sério risco de 

serem descredenciados. 

Durante um mês nosso país foi palco das atenções 

do mundo. Uma maratona de eventos circundou a nossa 

cidade e o nosso grande orgulho foi para o desempenho 

de todos empregados da CET, que estiveram em seus 

postos de trabalho executando suas tarefas 

exemplarmente.  

  A DR alertou para a ilegalidade da atuação em campo das terceirizadas e 

barrou a contratação dessa mão de obra. 

         É preciso reforçar o quanto todos vêm se empenhando nos projetos da 

gestão no dia a dia pesado, com  horas extras contínuas e sem  perspectivas de 

um alívio nesse pique de trabalho. 

        Concurso Público urgente deveria ser o prêmio para esses trabalhadores e 

trabalhadoras que contribuíram indo muito além  dos esforços cotidianos. 

A DR acompanhou o sorteio do PAF, que teve a participação do 

GRH e auditoria da CET. Foram 902 inscritos para contemplar as 400 

vagas do Programa. Aguardar aviso geral com a lista dos sorteados.  


