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DR pede inclusão da CET na 

SPTuris 

Terrorismo na operação para aumentar arrecadação! 

Será verdade? 

 Que chefias temos nas 

áreas que aterrorizam os em-

pregados cobrando autua-

ções? 

 Porque estamos ras-

gando os procedimentos ope-

racionais a favor da indústria 

de multas? 

 Durante suas visitas 

aos empregados nas áreas o 

Diretor de Representação fi-

cou sabendo que “parece” 

que alguns chefes enlouque-

ceram ultimamente e estão  

cobrando aumento das autu-

ações diárias e espalhando 

A DR solicitou junto ao 

vereador Netinho de Paula a 

inserção da CET na assesso-

ria de eventos na SPTURIS 

conforme projeto de 01-

00087/2015. A GCM tenta 

reivindicar essa cadeira jus-

tificado pelo seu Estatuto. 

Atentos aos aconteci-

mentos na Câmara Municipal 

redigimos nossas argumen-

tações baseadas na EC 82 e 

apresentamos ao Vereador 

Netinho de Paula que se 

convenceu de nossa causa 

sendo o propositor do Proje-

to de lei. 

São Paulo é um dos 

maiores realizadores de 

eventos do país e para tan-

to, os empregados da CET é 

que têm a competência de 

zelar pela segurança viária, 

além de ter no seu quadro 

funcional profissionais gaba-

ritados para a execução do 

trabalho. 

No entanto, mais uma 

vez a Guarda quer entrar nu-

ma seara, que não é de sua 

competência. Na fiscalização 

estamos aguardando a mani-

festação do MP e  atentos a 

decisão de repercussão geral 

no Recurso Extraordinário nº 

658.570/MG que poderá cor-

rigir a ilegalidade na atuação 

da GCM e na Câmara Munici-

pal estamos vigilantes. 

terrorismo com ameaças 

de demissão!!!!! 

 O Diretor de Repre-

sentação está esclarecen-

do essa situação com o Di-

retor de Operações. 

 Vamos apurar essa 

situação absurda, que só 

pode ser fruto do exercício 

tirano do pequeno poder de 

alguns malucos que preci-

sam de uma sacudida para 

se situarem no seu devido 

lugar. 

A operação não é sinô-

nimo de arrecadação! 

A DR há tempos vem 

cobrando mais segurança 

nos prédios da CET. A redu-

ção de efetivo de segurança, 

para cumprir a meta da Pre-

feitura deixou vários lugares 

vulneráveis e os poucos pro-

fissionais que ficaram estão 

despreparados e mal treina-

dos.  

O gestor do contrato e 

a gerência administrativa li-

gada à diretoria administrati-

Cadê a Segurança? 

va parecem não cobrar nos 

contratos uma capacitação 

dos trabalhadores dessas 

empresas.  

Ontem, 24/03 tivemos 

mais um absurdo no prédio 

da Senador, onde um meli-

ante transitou no prédio, rou-

bou pertences de funcioná-

rios e ninguém viu?  

Vamos documentar o 

fato e novamente cobrar a 

gestão. 

 Nas visitas às áreas os empregados dos DCS relataram o 

péssimo estado das câmeras de CFTV. A DR reencaminhou a 

solicitação de manutenção e nos informaram que no mês de 

abril terá inicio a recuperação e manutenção do sistema. 

Câmeras do DCS 

O PPR está no seu 9º ciclo e terá vigência de 8 meses. O 

valor total a ser pago, que cada empregado poderá al-

cançar é de R$ 4.200,00, com antecipação de 50% em 

julho de 2015. 

Uniformes 

Estamos cobrando a gestão para a compra emergencial de 

uniformes, o Diretor de Representação está mantendo con-

versas com a Diretora Administrativa para aquisição de pelo 

menos duas trocas para cada empregado em regime emer-

gencial até a liberação da licitação suspensa meses atrás.  

PPR 


