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Manutenção Predial

Ar Condicionado

Declaração Anual de Bens

Como Garantir o Processo de Certificação

Acordo Coletivo de Trabalho

O Plenário do Senado aprovou por unanimidade a PEC dos Agentes de 

Trânsito. Foram 58 votos favoráveis no primeiro turno e 60 em segundo turno, 

sem votos contrários nem abstenções. A matéria será promulgada em sessão 

do Congresso Nacional nos próximos dias. A DR parabeniza a todos Agentes de 

Trânsito por esta conquista! 

Conforme informamos na edição anterior do nosso jornal, foi realizada 

reunião na sede do Sindviários, no dia 24, com todas as representações e 

empregados interessados nesse processo, onde estabelecemos algumas etapas 

de luta em conjunto para prosseguirmos construindo as devidas melhorias que 

essa questão requer. 

Criado esse Fórum, Sindviários, DR e CRE organizarão uma agenda com 

os empregados promovendo discussões, esclarecimentos e encaminhamentos. 

Somente em conjunto poderemos construir as alternativas com a necessária 

participação de todos. 

Aguardamos as orientações do Sindviários na condução desta Campanha 

Salarial. Porém, não podemos deixar de lembrar que a manifestação dos 

trabalhadores é um direito conquistado com muita luta expressado em nossa 

Lei Maior – a Constituição Federal. 

Portanto, muitos daqueles que hoje exercem cargos de chefia não 

deveriam fazer uso de métodos daquela triste época, ameaçando os 

trabalhadores no exercício desse legítimo direito. 

Por outro lado, todos são beneficiados. Não vamos nos intimidar! 

A  D R  conqu ista e  im p lem enta  m a is um a prom essa  de  cam panha . A través do 

P rogram a de  A tiv idades F ís icas –  PAF, duran te  se is anos, a  CET  reem bo lsava  os 

custos de  academ ia  som en te  aos ope radores e  gestores n íve l I e  esse  P rogram a 

estava  parado sem  reposição  de  vagas. 

C om  a  gestão  Dem ocracia  e  Renovação  na  D R  aprovam os em  RD  400  vagas 

anua is PARA TO D O S  O S  EM PREG AD O S , perm anecendo os a tua is partic ipan tes a té  a 

p róx im a ed ição .  

O  D SS  deve rá  d ivu lgar as regras e  in scrições. Prec isam os cu idar da  nossa  

saúde  e  a  a tiv idade  fís ica  é  fundam en ta l pa ra  com baterm os o  sedentarism o e  

p reven irm os doenças com o obesidade , h ipe rtensão, d iabetes e  a  depressão. Vam os 

cu idar da  nossa  qua lidade  de  v ida ! 

Aguardem  pub licação  em  Av iso G era l e  in fo rm ações nos m e ios de  

com un icação  da  D R . 

A DR fez gestões junto a GRA quanto a manutenção predial, isso porque em 

várias de suas visitas a DR constatou com os empregados a falta de conservação 

do patrimônio da CET.  

Foi realizado pregão eletrônico para a prestação de serviços de manutenção 

predial, nas dependências da CET. Equipes 24 horas à disposição com profissionais 

de elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura, marcenaria e refrigeração.  

Esta semana a empresa que presta serviços de manutenção de ar 

condicionado foi multada em  mais de 18m il reais.  Por não manterem  a 

conservação desses equipamentos no conjunto Bela C intra, quase ocorreu um 

colapso nas instalações de todo o prédio. A DR está atenta e fiscalizando para que 

as especificações do contrato sejam  atendidas. 

Atenção!  Você tem até 16/6 para fazer sua declaração anual de valores e 

bens. Não deixe para a última hora. Pelo site da DR, acessando www.drcet.com.br 

você poderá entrar no link do Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos, 

para fazer esta declaração, que é obrigatória conforme determinação em decreto. 


