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Adicional de periculosidade para os 

motociclistas 

Em Fortaleza para o 3º 

Encontro Nacional dos Agentes 

de Trânsito, no dia 26/11/2014, 

a DR fez contato com a Hapite-

ch e agendou reunião para co-

nhecer as instalações e verificar 

como funciona a empresa. 

A Hapvida é uma empre-

sa de 21 anos de plano de saú-

de com atendimento nacional, 

que em sua carteira estão 3 

milhões de vida, com 4 prédios 

em Fortaleza. A Hapitech é uma 

empresa de seis anos que faz 

parte desta corporação para 

administração de planos de sa-

úde, em expansão nacional. 

A DR foi recebida pela 

diretora adjunta de operações 

que nos apresentou o call Cen-

ter, que possui 10 funcionários 

exclusivamente para atender a 

CET e a sala de médicos 

auditores. Tudo com funcio-

namento 24 horas através 

dos telefones que constam 

no site, não sendo cobradas 

ligações interurbanas. Se-

gundo a diretora, eles tra-

balham em conjunto com o 

nosso DCP, Departamento de 

Controle do PAMO. 

A CET está entre os pri-

meiros clientes de São Paulo. 

Ela tem um escritório em São 

Paulo, e uma funcionária no 

prédio da Sumidouro. 

Começaram a atuar a 

partir do dia 01 de outubro e 

agora este período de adapta-

ção está se assentando. A maior 

dificuldade relatada é a adapta-

ção dos prestadores de serviço 

que não estavam ha-

bituados com o con-

trole da auditoria de 

relatar os orçamentos 

antes de realizar os 

atendimentos, po-

rém, há no sistema 

do prestador um chat 

on line para contato 

acessível pelo site, além do con-

tato por telefone, que não é li-

gação interurbana. 

O sistema operacional é 

adequado às exigências impos-

tas pela ANS, normas e prazos, 

que a CET não tinha condições 

de assumir. Esse sistema acusa 

os limites de prazos de atendi-

mento, a fim de não ocorrer 

prejuízos de descumprimentos 

dessas disposições e conse-

quentes danos aos atendimen-

tos. 

Nesse contexto que vive-

mos, onde saúde é negócio, ain-

da estamos na condição da au-

togestão, modelo que nos dá 

possibilidades de intervenções e 

correções, como estamos fazen-

do diretamente com GRH. 

DR em Brasília 

 

No dia, 09/11 a Diretoria 

de Representação acompanhou 

a última audiência pública da 

Comissão de Finanças e Orça-

mento da Câmara Municipal de 

São Paulo, que discutiu os enca-

minhamentos dos recursos pú-

blicos destinados à cidade, an-

tes da primeira votação, dia 

/12. 

A Conselheira Adminis-

trativa, Malu reiterou a impor-

tância da oxigenação para a 

empresa, a mobilidade perde, 

todos perdemos com a falta de 

investimentos na CET.  

Malu reiterou ao Secretá-

rio Adjunto da SEMPLA, Rodrigo 

Alves Teixeira, a necessidade de 

ouvir a representação dos tra-

balhadores, que acompanha um 

cotidiano de muitas dificuldades, 

que somarão grandes prejuízos e 

solicitou urgência em sua agen-

da, antes da votação final do or-

çamento. 

Lembrou que esse pedido 

já se encontra em SEMPLA, rei-

terado pelo Secretário Jilmar 

Tatto, em outubro, e que o con-

curso é o mínimo que os nossos 

governantes podem dar em troca 

DR participa da última  

audiência pública na Câmara 

Equipe da DR esteve em Brasí-

lia, somando forças com lideranças do 

país para sensibilizar os parlamenta-

res sobre as alterações da Emenda 

Constitucional 82, feitas no 3º Encon-

tro Nacional dos Agentes de Trânsito 

em Fortaleza. 

A principal solicitação é que os 

parlamentares provoquem o executivo 

legislativo para a regulamentação, es-

sa é a estratégia mais adequada. 

A primeira reunião das lideran-

ças aconteceu com o Senador Paulo 

Paim e teve como pauta a regulamen-

tação da carreira dos agentes de trân-

sito. Outra reunião foi com o Deputa-

do federal Gonzaga Patriota onde a-

presentamos as alterações aprovadas 

e após analise fará as defesas neces-

sárias em plenário. 

Vale ressaltar que outros Depu-

tados tem participação importantíssi-

ma nesse processo e contamos com 

os apoios dos Deputados Efraim Fi-

lho,Luiz Couto e Afonso Florence. Na 

SENASP- Secretaria Nacional de Segu-

rança Pública conseguimos alguns a-

vanços que certamente contribuirão 

para o aparelhamento dos órgãos de 

trânsito, mas ainda carece de ques-

tões políticas que estamos organizan-

do. 

Continuaremos trabalhando e 

no retorno do recesso legislativo va-

mos contatar os deputados da banca-

da paulista para um maior engaja-

mento nessa luta. 

Vamos fazer um grande movi-

mento em Brasília ainda no primeiro 

semestre e desde já adiantamos o 

convite, Os Agentes de Trânsito Vão 

Invadir Brasília, de maneira ordenada 

reivindicando melhorias para todos os 

Distrito Federal, Estados e Municípios. 


