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Comemoramos o primeiro 

ano de mandato e o time incan-

sável da gestão Democracia e 

Renovação vem com força para 

ampliar as conquistas e a quali-

dade de vida dos empregados. 

“Trouxemos para esta 

gestão inovações que ficarão 

marcadas na história das repre-

sentações. Nosso foco é e sem-

pre será o empregado da CET, 

nosso maior bem”, afirma Le-

andro Camargo, diretor de Re-

presentação da CET na gestão 

Democracia e Renovação. 

Esse foi e continuará sen-

do o maior propósito da nossa 

vontade de representar os em-

pregados da CET.  

 Hoje a DR comemora um 

ano de gestão, com muita luta 

e superação em busca do que é 

mais importante: a construção 

da coletividade, com a demo-

cratização dos processos em 

defesa dos interesses de todos. 

Prezamos pelo contato permanen-

te com as áreas da empresa, através 

das visitas do Diretor e da equipe pelas 

28 bases da empresa, incluindo os tur-

nos da noite. 

 Buscamos sempre novas frentes 

de comunicação por e-mails, jornais se-

manais, site, blog e redes sociais.  

Sempre Presente 
Formamos o  grupo RedeCET, com 

reuniões que ori-

ginaram um gru-

po no Whatsapp, 

com participantes de todas as áreas, 

para repassar informações oficias 

mais rapidamente, esclarecer dúvidas 

e combater a rádio peão.  

CAO 
Nosso site 

www.drcet.com.br 
 A DR, com representante na CAO, 

que julga os RATS, participou de 162 

casos, colaborando para que 138 em-

pregados ficassem isentos do pagamen-

to.  

 Auxilia sempre com muitos recur-

sos e orientações. E inovou em comuni-

car aos envolvi-

dos através de 

carta a situação 

destes expedien-

tes julgados. 
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Democratização da participação 

Regulamentação da Carreira do 

Agente de Trânsito 

Combate as 

agressões 

A DR levou pela primeira 

vez os empregados da 

CET, no qual tiveram a 

oportunidade de acompa-

nhar o Núcleo de Negocia-

ções do Tribunal.  

Realizamos no auditório 

  Em conversa com o 

Secretário foi exposta nos-

sa situação, todos, empre-

gados e empresa devem 

estar envolvidos nessa 

causa, necessitamos de 

ações preventivas imedia-

tas e também ações de 

médio e longo prazo, com 

melhor estrutura do De-

partamento Jurídico e con-

tratações de mais advoga-

dos criminalistas para dar-

mos respostas rápidas e 

dentro da lei aos agresso-

res.  

Apoio  

à CIPA 
 A DR acredita 

na importância das 

condições decentes de 

trabalho, ajudando a 

cobrar estrutura pre-

dial, manutenção, se-

gurança, mobiliário, 

materiais relacionados 

à higiene, dedetiza-

ção, desratização, 

etc..  

 Abrimos um ex-

pediente, solicitando 

uma verba para CIPA 

para que possam ter 

mais autonomia na 

solução de suas ques-

tões. 

Horário 

 Móvel 
 Desde o início abri-

mos expediente e busca-

mos todos os caminhos 

para demonstrar para a 

empresa a necessidade 

da ampliação do horário 

móvel para o administra-

tivo.  

 Propomos e foi 

aprovado na assembleia 

de pauta do Acordo Cole-

tivo e hoje está muito 

próximo de ser uma rea-

lidade que há anos esta-

va sendo pleiteada pelos 

empregados. 

 Muitos funcionários aguarda-

vam pelo PDV, a oportunidade de se 

desligarem da empresa após toda 

uma vida dedicada à Companhia, sem 

perder seus direitos. Há 10 anos não 

havia este processo. 

 Colocamos este compromisso 

de Campanha no primeiro encontro 

com o Secretário Jilmar Tatto. Com 

muita luta conquistamos a aprovação 

e liberação de recursos pela Junta Or-

çamentária Financeira – JOF.  

 Em agosto de 2013 pudemos 

ajudar 222 pessoas que desejavam 

buscar novos caminhos.  

 Após a finalização do programa, 

muitos empregados nos procuram 

para saber quando haverá nova opor-

tunidade.  

 Defendemos a prática periódica 

deste procedimento na gestão da em-

presa, para atender os desejos dos 

que querem, e para haver a movi-

mentação na carreira para os que fi-

cam. 

Chega um momento que 

devemos aproveitar a 

vida na sua melhor con-

cepção, enquanto temos 

tempo. É isto que procu-

ro fazer a cada dia." 

afirma Walter Antonio 

Dela Corte, ex-

fucionário.   

 “Na vida nada acontece por acaso eu 

amava trabalhar na CET , mas estava 

cansada. Não tinha tempo para a fa-

mília ou amigos, não participava de 

nada, parecia castigo. Nos meus  

eventos eu estava trabalhando ou era 

obrigada a fazer HE contra vontade, e 

isso pesou na hora de entrar para o 

PDV, foi uma decisão pensada e eu 

não  me arrependo, eu não quero pa-

recer ingrata, pois muito do que te-

nho, hoje consegui com o trabalho na 

CET, mas "existe vida pós CET " eu 

resgatei minha família e amigos dos 

quais eu só falava por telefone e des-

cobrir que estava amarga e que já 

não sorria, hoje, embora eu tenha 

saudades de alguns amigos que dei-

xei... eu estou feliz, feliz por ter saí-

do, por ter reencontrado o prazer de 

viver. Espero que esse 

depoimento sirva de in-

centivo para quem tem 

dúvidas para o próximo 

PDV, com saudades de 

alguns rsrsrsr bjs”, pa-

lavras de Maria Ivone 

Santos, ex-funcionária. 

PDV 
do CETET, a 1ª Confe-

rência de SGD  trazendo 

a experiência da Secretá-

ria Municipal de Planeja-

mento e outros colabora-

dores onde debatemos, 

em dois períodos, os pro-

cessos de meritocracia e 

melhorias na avaliação 

do desenvolvimento pro-

fissional da CET. 

Montamos a Comissão 

dos motociclistas para 

juntos desenvolvermos 

procedimentos e cola-

borarmos com suges-

tões na compra de 

equipamentos de segu-

rança que realmente 

atendam a proteção 

dos empregados moto-

ciclistas.  

 A DR sempre esteve 

unida com outros repre-

sentantes e Agentes de 

T r â n s i t o 

do BRA-

SIL, nas 

discussões 

que per-

mearam a 

c a r r e i r a 

em Brasília, para debater 

sobre a regulamentação 

da profissão, Emenda 

constitucional 082.  

 E agora traz para 

São Paulo o Grande en-

contro dos profissionais 

do Trânsito, o 1º Encon-

tro Nacional dos Agen-

tes de Trânsito, que se-

rá um fórum de discus-

sões com participação 

de todos sobre as atri-

buições desse profissio-

nal e dando 

continuida-

de vamos 

ao Con-

gresso Na-

cional  jun-

to com as lideranças 

apresentar aos Deputa-

dos e Senadores o docu-

mento fruto desse en-

contro.  
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Combate à Terceirização 
 Combater a terceiri-

zação  é motivo de orgulho 

da equipe. Nenhum contrato 

com empresas terceirizadas 

foi assinado em nossa ges-

tão!  

 Barramos a contrata-

ção de 300 operadores para 

a COPA, onde superamos, e 

realizamos um trabalho pri-

moroso que foi  elogiado 

internacionalmente. 

Tinham a intenção de 

contratar guinchos com 

guincheiros, mas consegui-

mos intervir e barrar. Admi-

nistramos e fiscalizamos os 

Sobrecarga de Trabalho 

Revisão do 
PCCS contratos assinados anteri-

ormente à nossa gestão, 

sempre acompanhando, 

atendendo às denúncias, 

documentando e alertando 

a diretoria sobre as ilegali-

dades. 

 Em todas as oportu-

nidades cobramos a neces-

sidade de contratação de 

pessoal, seja para a opera-

ção ou na área administra-

tiva e isso acompanhado 

de investimento em refor-

mas prediais, novos equi-

pamentos etc... 

 Vamos gritar a todos 

O Plano de carreira atual 

necessita de profunda análise de 

todos os casos de distorções  para 

aprimorar o desenvolvimento pro-

fissional e as possibilidades de 

promoções, em vigor há 8 anos, 

sendo observados novos acertos a 

cada ciclo que vivenciamos. 

Desde a primeira semana de 

mandato solicitamos a criação de 

uma Comissão de estudos, com 

prazos determinados para os tra-

balhos, com participação de re-

presentantes de todas as carrei-

ras. Depois de muitos caminhos, 

agora a questão está sendo discu-

tida no Núcleo de Negociações do 

ACT no TRT. 

Buscamos firmar o compro-

misso da diretoria da empresa pa-

ra providências  desta situação 

que precisa ser regulamentada 

junto ao Ministério do Trabalho 

para concretizar uma melhor or-

ganização do quadro funcional e 

melhor perspectiva de crescimen-

to, que é a maior motivação para 

todos os empregados. 

SEM  

CONCURSO 

NÃO DÁ! 

os cantos:  

SEM CONCURSO  

NÃO DÁ!  

 Não suportaremos es-

sa carga de trabalho 

“obrigatória” por muito tem-

po, perdemos o convívio fa-

miliar, estamos adoecendo .  

 Precisamos continuar 

avançando, com o CONCUR-

SO para buscarmos o cresci-

mento de nossa empresa e 

dos profissionais que tanto 

se dedicam. 

 Nossos empregados 

estão sobrecarregados para 

atender a crescente deman-

da de atividades em todas 

as áreas, isso onera o des-

gaste de todos.  

 A nossa Secretaria 

está ciente da situação, mas 

diante das decisões da Pre-

feitura de São Paulo ainda 

não conseguimos ser con-

templados com nosso ne-

cessário concurso.   

 Estamos continua-

mente levando a importân-

cia da nossa realidade à 

Secretaria do Governo Mu-

nicipal (JOF) e Câmara Mu-

nicipal. 

 Estamos na busca in-

cansável desta conquista 

para readequar a nossa es-

trutura interna para melhor 

atendermos os desafios da 

mobilidade desta grande ci-

dade. 

Somos veementes 

contra a fiscalização pelos 

nossos agentes de trânsito 

com o radar portátil que 

coloca nossos empregados 

em situações de alto risco 

à segurança.  

A companh amos 

vários casos de agres-

sões, ameaças e assal-

tos. Conseguimos inter-

vir junto à Diretoria de 

Operação na suspensão 

Radar Portátil  

Lutamos constantemente pela 

manutenção e preservação da 

nossa assistência médica.  A 

DR participou do realinhamen-

to de preços de vários hospi-

tais, laboratórios e clínicas 

importantes que correram ris-

cos de descredenciamento, 

evitando perdas irreparáveis: 

da atividade de alguns 

pontos e na operação do 

centro da cidade.  

Intervimos no expe-

diente deste contrato soli-

citando, que acaba em 

agosto, não seja aditado. 

PAMO 
Hospital Santa Marcelina Hospital CEMA 

Hospital Santa Catarina Clínicia Ferticlin 

Hospital Albert Sabin Laboratório Delboni Auriemo 

Hospital Benefícência Portuguesa Hospital Santa Virgínia 

Hospital do Rim Lavoisier Diagnóstica 

Hospital Vila Lobos Hospital Mascare Home Center 

Hospital Bandeirantes Laboratório Digimagem 

Hospital São Bernardo Hospital Leforte 

Hospital Santa Isabel Hospital Santa Joana/Pro Matre 

Hospital A. C . Camargo Hospital São Camilo 

Hospital AACD Hospital Nipo Brasileiro 
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Programa Social—PIEA e PAF 

Apoio à Operação  

nos Grandes Eventos 

 No campo social, a DR con-

quistou 200 benefícios para o Pro-

grama de Incentivo ao Empregado 

Atleta - PIEA, se somarmos os be-

nefícios indiretos, para  esposas, 

maridos, filhos e amigos são apro-

ximadamente 450 pessoas contem-

pladas por essa ação.  

 Tudo foi repensado, a alimen-

tação oferecida, plantão de massa-

gista, guarda volumes, captamos 

muitas imagens 

e disponibiliza-

mos essas fotos 

gratuitamente 

por meio de ex-

pos i ç ão  no 

evento subse-

quente. 

 No PAF, 

que contempla-

va apenas ope-

radores, foi estendido para todos os 

empregados. Um benefício que esta-

vam à espera há 7 anos, mesmo 

com a verba liberada no orçamento. 

  A tenda de apoio já virou pro-

grama de domingo, onde temos não 

só empregados caminhantes e corre-

dores, mas seus familiares e amigos, 

nossos operadores escalados nos 

eventos ou com atividades próximas 

descobriram um novo ponto para um 

cafezinho às 04hs da manhã, pois é 

 N ã o 

paramos de 

inovar, a 

e s t r u t u r a 

das tendas 

também foi 

e continua-

rá sendo utilizada nos grandes 

eventos em nossa cidade. 

 Na fórmula 1 foram  48 horas 

ininterruptas de apoio ao emprega-

do, servimos  mais de 600 lanches 

feitos na hora, quentinho, e vários 

produtos como barras de cereais su-

cos, água e refrigerantes. Uma base 

para o auxílio do QAR e para o auxí-

lio imediato dos empregados em 

qualquer eventualidade.  É a Di-

retoria de Representação junto com 

o empregado, em campo. 

 “Há 12 

anos pres-

t a n d o 

apoio a F1 

é a primei-

ra vez que 

vejo uma 

diretoria se 

preocupar com nosso bem estar, 

dando apoio único, que foi a monta-

gem daquela tenda que nos serviu 

com lanches, frutas, café... O meu 

muito obrigada à família DR. Que 

essa atitude seja repetida, pois deu 

certo... Valeu”, afirma de Vanessa 

Blog  

“A CET pela CET” 

A DR criou o blog a CET pela 

CET com o objetivo de documentar 

e demonstrar os mais diversos ti-

pos de serviços que são prestados 

pela nossa grande Companhia, para 

prestigiar o trabalho e as histórias 

dos nossos profissionais de todas 

as áreas, que dedicam sua vida 

com tanto amor pelo que fazem.  

Leva ao conhecimento do pú-

blico externo o que é o trabalho da 

CET, com mais de 6000 visualiza-

ções, inclusive por diversos outros 

países. 

Promove o conhecimento dentro da 

empresa dos mais tipos diferentes 

de trabalhos especializados, conhe-

cendo outras partes do todo do 

qual fazemos partes. 

Levanta os problemas e difi-

culdades que cada área entrevista-

da enfrenta em sua rotina, levando 

ao conhecimento da diretoria, bus-

cando solicitar as melhorias. 

este horário que montamos toda a es-

trutura e prazerosamente os recebe-

mos, enfim as três tendas de apoio tor-

nou-se um point para rever amigos, co-

nhecer novos e uma ótima oportunidade 

para esclarecimento de dúvidas com to-

da a equipe da DR e com nosso Diretor. 

“Para mim, o PIEA não é só um progra-

ma de incentivo à convivência com os 

colegas de trabalho e amigos da CET, 

fora do ambiente de tensão do dia a dia. 

Antes, durante e depois das corridas, o 

clima é de alegria, de igualdade e essa 

confraternização é necessária e vital! Eu 

treino diariamente, e mi-

nha motivação maior, é 

o encontro aos domin-

gos com os atletas e 

amigos da CET, e o 

apoio especial da DR!” 

Depoimento da atleta 

Magali Suman, gestora 

da central de operações. 

Andrade, operadora da GET SE. 

  Fomos ao Sambódromo e supera-

mos os atendimentos, mais de  1000 

lanches servidos,  um verdadeiro acervo 

de fotos, mais de 2000 imagem do nos-

so trabalho, um histórico  

do trabalho da operação, 

divulgadas na internet e 

presenteada à GET CN pa-

ra seu arquivo. “Na minha 

opinião a tenda montada 

pela DR foi a apoteose da 

operação CET no carnaval. 

Lugar super descolado e 

bastante acolhedor”, ressalta Sidnei Cu-

nha, operador da GET CN.  

 Na copa do mundo, a organização 

da FIFA tornou inviável a montagem da 

tenda, mas o time da DR esteve presen-

te em todos os eventos no Estádio e na 

Fan Fest, acompanhando a operação 

nos pontos operacionais, sempre bus-

cando identificar as dificuldades dos 

empregados para intermediar as solici-

tações de melho-

rias e para docu-

mentar  por fo-

tos e divulgando 

para o público 

interno e externo 

o grande traba-

lho realizado por 

todos, através da 

internet. 
Acesse 

www.acetpelacet.blogspot.com.br 


