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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!

Iniciou nesta sexta-feira, 30/08, com a participação da DR, o 

Programa de Educação de Trânsito para Ciclistas, que inclui 

atividades diferenciadas, uma voltada para a educação e 

conscientização de adultos e outra para orientação do jovem.  

Entre as ações que estão previstas no programa está o Curso 

Pedalar com Segurança. As atividades serão realizadas no CETET e as 

inscrições para o curso poderão ser realizadas pelo e-mail: 

dco2@cetsp.com.br. As aulas são divididas em quatro horas no 

período da manhã, destinadas ao aprendizado teórico, e quatro no 

período da tarde, com as atividades práticas.  

Finalizando uma Etapa
Programa de Desligamento Voluntário

         Quando acessarem o site da DR - gestão 

DEMOCRACIA E RENOVAÇÃO, www.drcet.com.br, 

que já está no ar, confirmem o endereço.  

Vamos lá, os nossos canais de comunicação são 

estes que estão abaixo e não se deixem levar pela 

rádio peão!

CUIDADO E MUITA ATENÇÃO!

Alguns trabalhadores das GET’s  CN e NO solicitaram o nº do processo, que trata dos atrasos de salários de 

2005. O Departamento Jurídico do Sindicato informou que o processo pode ser averiguado sob o 

nº0240200-35.2005.5.02.0026N
O

T
A

Foram 273 inscritos, com algumas desistências e, até o dia 16 

de setembro todos os inscritos serão contemplados, houve 

necessidade de verba adicional, para contemplar a todos. 

É preciso esclarecer que o Programa representa o 

comprometimento da CET no atendimento das necessidades de 

oxigenação da empresa, como uma das etapas iniciais de um 

necessário e urgente processo de gestão de pessoas, defendido por 

nós, da DR, em campanha e levado à mesa do Secretário Municipal 

de Transportes no nosso primeiro contato, depois das eleições. 

Este processo prossegue agora com a necessária contratação 

pelo concurso externo e pela mobilidade funcional com as 

certificações, redimensionando e readequando o quadro de 

empregados. E deve ser um processo constante, permanente, em 

benefício da empresa, do seu desempenho na cidade e na valorização 

dos empregados, que constituem seu maior patrimônio. 

É por essa razão, que consideramos o Programa como uma 

conquista importante, que começa a modificar uma situação de 

estagnação, que trava a mobilidade na carreira dos empregados.  

Por isso repetimos!  

Compromisso de campanha: ASSUMIDO E CUMPRIDO! 
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