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PAMO—DR no TRT  
Em defesa do Plano de 

Autogestão continuamos es-

tudando e avaliando o mer-

cado de saúde com as em-

presas municipais, com téc-

nicos de TI, juristas especia-

listas em legislação da ANS e 

entidades defensoras do 

nosso modelo de assistência 

médica.  

Como já publica-

mos, encami-

nhamos docu-

mentos com in-

formações ao 

Núcleo do TRT, 

que ainda está intermedian-

do nosso ACT, também no 

que tange ao PAMO, para 

que a situação das atuais 

divergências seja esclarecida. 

A própria Desembarga-

dora, Ivani Contini Bramante 

nos atendeu, a mesma que in-

termediou o nosso Acordo Cole-

tivo de 2014 e que constatou 

que o PAMO está amarrado a 

este Acordo.  

Na quarta-feira, 08/04 o 

Diretor de Representação pro-

tocolou os documentos, com 

histórico de alguns casos e ain-

da solicitou o rompimento do 

contrato com a Haptech, suge-

rindo ainda a formação de uma 

comissão para estudar um novo 

sistema de AUTOGESTÃO que 

seria nos moldes de uma Fun-

dação ou uma Cooperativa de 

Saúde.  

A Desem-

bargadora 

se compro-

meteu em 

chamar 

uma audiência entre sindicato 

e empresa, onde a DR acompa-

nhará levando as reclamações 

dos funcionários.  

Solicitamos àqueles que 

passaram ou estão passando 

por problemas, que encami-

nhem via email para DR rela-

tando o fato no endereço: de-

mocraciaerenovagacao@gmail.

com.  

E o conteúdo da denun-

cia está disponível no site da 

DR www.drcet.com.br 

PL 4330 – Um retrocesso nas leis trabalhistas 

A DR protocolou ele-

tronicamente ofício para 

todos os deputados da 

bancada paulista solicitan-

do o voto contrário ao Pro-

jeto de Lei - PL4330, que 

regulamenta a atividade 

fim das empresas estatais 

e mistas. Se for votada e 

aprovada vai para o sena-

do para nova votação 

 A regulamentação 

da terceirização proposta 

pelo PL 4.330 representa 

um retrocesso à legislação 

trabalhista – que são todas 

as conquistas históricas da 

DR encaminhou além 

de denúncia à CIPA, CI à 

GRH e GRA para comba-

ter a infestação de formi-

gas no antigo EVT Carrão, 

Infestação de formigas 

classe trabalhadora – porque 

se sobrepõe aos limites colo-

cados pela Súmula 331 do Tri-

bunal Superior do Trabalho 

(TST) ao permitir que quais-

quer atividades ou partes do 

processo de produção fossem 

terceirizadas, sob o frágil ar-

gumento da “especialização”. 

Conhecemos muito bem 

o mercado que escraviza os 

trabalhadores terceirizados e 

a consequente “qualidade” 

dos serviços. 

Aqueles que alegam que 

o número de empregos au-

mentará, são os que defen-

dem essa escravidão dos tra-

balhadores e pouco compro-

misso têm com a coisa públi-

ca e o bem estar da socieda-

de. Só pensam nos seus lu-

cros, nada mais. 

Esse momento coloca 

em risco muitos empregos 

daqueles que têm competên-

cia técnica e experiência em 

setores que exigem qualifica-

ção, principalmente na admi-

nistração pública, considera-

da “a casa da mãe Joana” 

por esses mesmos defenso-

res da terceirização. 

A DR continua na luta 

por Concurso Público. No ano 

passado demos um passo im-

portante, com ações na Câ-

mara Municipal conquistamos 

a inclusão de "rubrica" pre-

vendo o concurso público com 

recursos do Fundo Municipal 

de Desenvolvimento de 

Transportes e Trânsito– 

FMDTT, que é o primeiro pas-

so.  Dependemos agora que 

esses recursos sejam repas-

sados pela Prefeitura à CET. 

No relatório do Tribunal 

de Contas existe recomenda-

ção antiga para contratação 

de mão de obra, mas a ges-

tão parece fingir desconhecer 

essa necessidade, apesar dos 

elogios do Prefeito 

aos empregados e à empresa, 

“considerada uma das melho-

res do mundo”, segundo ele 

em entrevista dada à Rádio 

Jovem Pan, já em 12/02. 

A DR continuará em 

busca de apoio no legislativo 

e já fez contato com o Secre-

tário Adjunto e com o Chefe 

de Gabinete da SEMPLA, en-

caminhando nossa reivindica-

ção e exposição dos motivos 

para a coordenação da Junta 

Orçamentário-Financeira - 

JOF. Ficou estabelecido que 

essa Junta convocará o Se-

cretário Jilmar e a DR para 

encaminhar o assunto, que 

agora conta com o respaldo 

da rubrica no orçamento de 

2015. 

Concurso:  

A luta  

continua!!! 

hoje Pat Operacional per-

tencente à GET-LE. 

Em virtude de visitas do 

Diretor de Representação 

na área foram constatados 

vários focos de formigueiros 

no Pátio, sendo que os inse-

tos invadem viaturas e veí-

culos particulares dos em-

pregados.  

Estamos cobrando. 
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