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Central em pauta 

Há pelo menos 16 

anos os empregados da 

Central de Operações não 

cumprem os sete dias de 

folga, como obriga o Acor-

do Coletivo de Trabalho. 

Após visita à Central, o Di-

retor de Representação foi 

ao Jurídico da CET para co-

brar reiterando a necessi-

dade da folga e, por conse-

quência a qualidade de vi-

da desses empregados. 

Outro ponto questio-

nado entre os empregados 

foi o mobiliário da empre-

sa, que está em estado de-

plorável. A DR já vem ques-

tionando e cobrando solu-

ções, não é de hoje...  

E não vamos nos can-

sar de cobrar o que é essen-

cial pela qualidade de vida 

no trabalho. Mais uma vez 

com a palavra a D.A. ... 

 Notas 

A DR acompanhou wor-

shop no auditório Caio 

Graco, dia 04/3, para a 

partir do compartilha-

mento de informações, 

potencializar e otimizar 

a integração de esforços 

de todas as áreas da 

companhia comprometi-

das com a execução e vi-

abilização do plano ciclo-

viário na cidade de São 

Paulo, capaz de promo-

ver a partir dessa siner-

gia integradora experi-

ências exitosas nesse 

segmento. O evento reu-

niu técnicos da GED,GET 

CN, GMC e SPP e contou 

com o patrocínio dos 

parceiros de sempre CO-

OPERCREDI e GRÊMIO 

CET. 

Visita às áreas:  

Nosso melhor exercício de Democracia  

  Movimento Nacional dos Agentes de Trânsito 

A cada visita, a 

constatação da ineficiência 

ou do descaso no CETET e 

em outras áreas da CET. E 

para piorar foram suspen-

sos todos os contratos de 

manutenção das áreas ex-

ternas da empresa. Não 

vamos nos cansar de 

“bater na tecla”: não há 

como economizar/ cortar 

custos colocando no prejuí-

zo a qualidade de vida no 

trabalho. Essa situa-

ção é de risco de vida. 

O Diretor de Re-

presentação e a equi-

pe da DR continuaram 

com as visitas às á-

reas para atender as 

solicitações e buscarem no-

vas demandas dos emprega-

dos, mas se você precisar 

falar conosco entre em con-

tato pelos nossos canais de 

comunicação.  

A Diretoria de Representação, 

representada por Isaias, membro da 

equipe, participou do encontro com 

líderes do Movimento Nacional dos A-

gentes de Trânsito em Minas Gerais. 

Um dos principais assuntos que 

foi levado à discussão  foram as estra-

tégias de luta para 2015, a regulamen-

tação da profissão e também a altera-

ção do artigo 280 do CTB para ter har-

monia com a Emenda 82, o qual a DR 

se comprometeu a encaminhar.  

E já está agendado para segunda

-feira, 08/03, com o Diretor Leandro 

Camargo e o Deputado Federal João 

Paulo Papa, onde entregaremos o novo 

texto que atende esse quesito, e tam-

bém será debatida a questão da GCM 

com o novo advento do parecer do Pro-

curador Geral da República onde cita a 

inconstitucionalidade na fiscalização de 

trânsito pela guarda.  

A DR também está acompanhan-

do o Recurso extraordinário 658570 – 

STF, de autoria do Ministério Público 

das MG e citamos o explanado pelo 

Subprocurador no tocante a fiscalização 

de trânsito pela GCM.  

Nessa edição especial em homenagem às mulheres vem na cor que pertence a elas. A cor da 
transformação, da transmutação, que elas operam na vida de todos com alegria, disposição, 

paciência, determinação, perseverança, afeto, amparo, opinião...  
Uma homenagem da DR a  você, mulher ! 


