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Tenda da DR dará apoio aos operadores na Fórmula 1

O Plano Municipal de Mobilidade Urbana 
deve fazer parte do Plano Diretor da Cidade

N
O

T
A

S

Ainda as Terceirizadas...

SGD 
Dia 21/11, os empregados promovidos receberam as cartas com a 

comunicação da GRH.  A lista oficial com todos os empregados 
contemplados será publicada no dia 22/11 e no dia 30/11 virá o 
pagamento.  
 
Atletas 

Pedimos aos atletas que ainda não responderam o questionário de 
avaliação do Programa, que o façam, por gentileza, até segunda feira, 
25/11. Temos uma amostragem muito positiva, até o momento, mas 
queremos que todos participem com suas opiniões, para assim fortalecer 
Programa. 
 
PPR 

O PPR fechou o ciclo no dia 10/11 e a DR já está verificando os 
resultados na GRH. 

A  DR , na  Fórmu la  1 , esta rá  

prese nte pa ra  dar  apo io  à  opera ção . A  

tenda ficará instala da  em  fre n te à  Avon  

(Av.  Na ções  Un idas) a  d isp osiçã o dos  

em prega dos de  se xta-fe ira,  22/11,  a  

pa rtir da s 08hs a dom ingo, 24 , até  o  

fina l da operação , funcio nando

po rta n to , 24hs.  Ve nham  se  refresca r,  

re lax ar.  Contarem os tam bé m  com  

pa tro cín io  do G ato rade . Apareçam ! 

A Lei Federal n º 12.587 /2012  instituiu  as diretrizes d a Política 

Nacional  de Mobilidade Urbana, colocando o Plano Municipal  de 

M ob ilid ade Urbana como in strum ento de efetivação dessa p olí tica no 

âm bito do território dos municípios. 

E sse plano deverá ser in tegrado e com patível com  o Plano 

Diretor da cidade, propondo med idas para a in fraestrutu ra viária p ara 

a qualificação urb anística, melhoria d e segu rança e flu idez do tráfego  

geral , priorizando o transporte coletivo e os meios de transportes não 

m otor izados (pedestres e bicicletas). 

O s municípios que não tenham  elaborado o seu  plano, até 

2005, ficam im pedid os d e receber  recursos orçam entários fed erais 

destinados à mob ilidade u rbana até que atendam  à exigência da Lei.   

A D R  acom panhará o desenvolv imen to desse projeto na 

Câm ara M un ic ipal.  Consul te nosso si te e conheça m elhor  a legislação 

que integ ra este tem a. 

Os empregados continuam postando fotos de operação nos 

cruzamentos pelas empreiteiras. A situação é de flagrante ilegalidade, como 

já mostramos a todos os diretores e solicitamos a devida correção. O 

Sindviários, dentro de sua competência, já encaminhou a questão ao 

Ministério Público do Trabalho, como pudemos acompanhar em boletim 

específico da entidade. 

A terceirização já trouxe para a sociedade inúmeros casos de 

desqualificação do serviço público, como o abuso nos direitos dos 

trabalhadores, desmerecendo a relação de emprego com dignidade, além de 

serem público e notórios inúmeros casos de vícios e desv ios contra os 

princípios da administração pública. E na CET, a inda vemos nas ruas da 

cidade a descaracterização da imagem da entidade que tem a competência 

e autoridade sobre o trânsito. Ou seja, nossa atividade fim não pode ser 

tratada com negligências e imprudências por parte da gestão.  

E mesmo com todas as providências já tomadas, a DR combate e 

combaterá incessantemente essa prática, como sempre fizemos, por 

ideologia e por acreditar nos serviços prestados pelos empregados da 

empresa. 


