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ORÇAMENTO 2015 

para a CET 

Adicional De Periculosidade DR vai ao RJ acompanhar a 

discussão da EC 82 

No dia 05 de novembro na Câmara 

Municipal de SP, às 9h, no auditó-

rio Prestes Maia, 1º andar, a DR 

estará acompanhando as discus-

sões da peça orçamentária de 

2015 e a CET estará em pauta. 

PARTICIPE! 

Várias denúncias 

estão chegando à DR so-

bre o funcionamento das 

terceirizadas na operaci-

onalização do trânsito. 

Hoje, a terceirização que 

existe é fruto de contra-

tos do passado.  

A DR nunca assi-

nou contrato com ter-

ceirizadas. Isso foi an-

tes de nós.  

A ideia da terceiri-

zação na CET está em 

muitas cabeças, como na 

época da Copa do Mundo, 

quando se insinuou colo-

car terceiros na opera-

ção. A DR defendeu con-

tra essa ideia, consideran-

do que a operação é es-

pecializada e profissional-

mente capaz de atender o 

evento, como ficou prova-

do.  

Por outro lado, exis-

te no Ministério Público 

uma denuncia feita pelo 

SINDVIÁRIOS. 

O Mi-

nistério 

Público 

do Tra-

balho já publicou a porta-

ria que regulamenta as 

situações de trabalho, 

que geram adicional de 

periculosidade, neste caso 

para os motociclistas. 

No entanto, existem 

etapas a serem cumpridas, 

como o laudo pericial deta-

lhado, que necessita de um 

pedido da empresa para 

que a engenharia do traba-

lho realize averiguações nas 

condições de trabalho e 

qual é o período que o em-

pregado utiliza do veículo.  

No dia 06/11, a DR 

acompanhará a audiência pú-

blica na Assembleia Legislati-

va do Rio de Janeiro, que de-

verá discutir a importância e 

consequências da Emenda 

Constitucional 82, para as 

Instituições de trânsito e 

seus servidores.  

No encontro, especialis-

tas discutirão a Emenda Cons-

titucional 82, que inclui o pa-

rágrafo 10 no artigo 144 da 

Constituição Federal, para 

considerar a segurança viária 

no âmbito dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municí-

pios.  

A Rádio Peão parecia que estava morta, 

mas tem muita gente que gosta dela...(?) 

Mais uma vez 

a DR estará presente 

na Fórmula  1, para 

dar apoio à opera-

ção.   

A tenda ficará 

instalada no mesmo 

lugar do ano anteri-

or, em frente à 

AVON (Av. das Na-

ções Unidas). 

Iniciaremos 

os trabalhos na 

sexta feira, 07/11, 

às 7hs, atendendo 

os empregados até 

o domingo, 09/11, 

até o final da ope-

ração. Funcionan-

do, portanto, 24 

horas. Esperamos 

por vocês! 

Tenda da DR na 

operação Fórmula 1 
Somos cobrados 

de que a CET vai se 

transformar em autar-

quia. De novo a mes-

ma ladainha...  

Para acabar de 

uma vez com esse boa-

to, procuramos a Che-

fia de Gabinete e o Di-

retor de Operações, 

que consideraram que 

esse projeto foi do Jâ-

nio Quadros, que qua-

se acabou com a CET na 

década de 80, e mais re-

centemente do José Ser-

ra com estudos em 

2004.  “Isso nunca foi e 

não é projeto da atual 

gestão”, disseram eles.  

A DR jamais pro-

pagaria esse absurdo, 

como andam dizendo. 

Alguém quer enganar o 

conjunto dos emprega-

dos com essa injúria. 

Parem de uma 

vez por todas de 

“radiopeãozar” nessa 

empresa e vamos nos 

unir em objetivos mai-

ores e melhores para 

todos nós.   

Vamos à Câmara 

Municipal, dia 05/11, 

pedir investimentos, 

recuperação da CET e 

concurso público. Isso 

sim interessa a todos. 


